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Atrac¡ia transilvanå a lui Tudor Arghezi
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Numele Ergézi János/Jancsi nu figureazå în niciun document
oficial. Nici numele Tudor Arghezi n-a existat în vreun act legal pânå
în 1956, când s-a substituit lui Ion N.Theodorescu. Înså, în acest mo-
ment, cu toate dovezile în fa¡å, în urma investiga¡iilor riguroase ale
unui cercetåtor, scriitorul contemporan Ferenczes István din Miercurea
Ciuc, se poate avansa ipoteza cå ¡âncului Tudor Arghezi i s-a spus ori
i s-ar fi putut spune – la vârsta aceea, a inocen¡ei – ¿i pe numele
Jancsi (pronun¡at Ionci, diminutiv de la János = Ion) Ergézi.

BRÂNCUªI ATOTCUPRINZÅTOR
      Nicolae MAREª Nicolae MAREª Nicolae MAREª Nicolae MAREª Nicolae MAREª

În momentele grele pentru patrie, când
ºara era puså în situa¡ii-limitå, Biserica Orto-
doxå Românå a avut ¿i are o pozi¡ie activå, sti-
mulatoare pentru nåzuin¡ele na¡ionale ale po-
porului. „Unde-i turma, acolo-i ¿i påstorul” se
exprimase mitropolitul Unirii de la 1859, So-
fronie Miclescu, adaptând cerin¡ele neamului
preceptului Domnului nostru, Iisus Hristos: „Eu
sunt Påstorul cel bun. Påstorul cel bun î¿i pune
via¡a pentru oile sale... Eu sunt Påstorul cel
bun ¿i cunosc pe ale mele ¿i ale Mele Må cunosc
pe Mine...Påstorul cel bun... merge înaintea lor,
¿i oile merg dupå el, cåci cunosc glasul lui”
(Ioan 10,4).

Un astfel de moment social pentru sensul
devenirii poporului nostru a fost Revolu¡ia de
la 1821, organizatå ¿i conduså de „Domnul” Tu-
dor, a¿a cum era cunoscut în popor. Apelativul
„domnul (domnitorul) Tudor” apare nu numai
în folclor, fiind consemnat ¿i de fra¡ii cålugåri
(¿i nu numai de ei) în numeroasele însemnåri
de pe cår¡ile vechi biserice¿ti.

Amintindu-ne de de Revolu¡ia din 1821,
gândul nostru se îndreaptå cu venera¡ie deo-
sebitå spre „Domnul Tudor”, ale cårui legåturi
cu Oltenia sunt binecunoscute (mehedin¡ean

Bicentenar Tudor Vladimirescu
          Tudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEA

de sorginte, casa boierului Ion Glogoveanu î¿i
însu¿e¿te temeinic limba greacå, apoi în fruntea
pandurilor såi trece ¿i prin jude¡ele Olteniei în
istoricul såu drum spre capitale ¡årii). Prin
aceasta nu facem decât så omagiem pe cel care
„voise ca în ¡ara lui så aibå parte de fericire
såracii neamului românesc” (N. Iorga).

Pentru cel ce personificå de¿teptarea noas-
trå na¡ionalå, locuitorii acestor meleaguri au
purtat un pios respect, contribuind prin diverse
mijloace la eternizarea fireascå a numelui såu.
Dovadå peremptorie sunt cele douå documente
din arhivele craiovene: primul este un Apel al
pre¿edintelui Båncii populare „Staicu Benges-
cu” din com. Benge¿ti, din 24 ianuarie 1920,
adresat Prefecturii jude¡ului Dolj în care se
men¡ioneazå: „Cu toatå greutatea vremii de as-
tåzi, urmeazå ca evenimentelor mi¿cårii na¡io-
nale din 1821 så le dåm toatå aten¡iunea merita-
tå, cåci din sângele eroului na¡ional Tudor Vla-
dimirescu, curs acum o sutå de ani în båtrâna
Târgovi¿te, s-a dospit aluatul din care a ie¿it
România Mare de aståzi.

Pe acest temeiu, facem un cålduros apel la
sim¡åmintele d-voastrå patriotice ¿i na¡ionale
în acela¿i timp, så binevoi¡i a încuraja clådirea
în comuna Vladimiri din Gorjiu, locul de na¿tere
al eroului na¡ional, eterna «Caså a Poporului»,
în care så se lumineze genera¡iile viitoare, pen-
tru întårirea neamului”.(Arh.St.Dolj, serv.

ad-tiv,dos.18/1920,inv.38,f.1).

Odatå cu apari-
¡ia în 2005 a revistei
Portal Måiastra, sub
direc¡ia istoricului li-
terar, poetului, eseis-
tului, criticului Ze-
novie Cârlugea, s-a
dat un impuls aparte
cunoa¿terii marilor
personalitå¡i ale cul-
turii române¿ti.

Aceasta, prin
publicarea unor ese-
uri ¿i studii inedite,
cu precådere despre

Eminescu, Arghezi, Blaga ¿i Brâncu¿i în paginile publica¡iei amintite.
ÎÎÎÎÎn cele peste 60 de numere ale trimestrialului, bine ¿i riguros

alcåtuite, apårut la Târgu-Jiu, în condi¡ii editoriale de excep¡ie, gåsim
începuturile apari¡iei acestei cår¡i atotcuprinzåtoare, apar¡inând sâr-
guinciosului cårturar ¿i editor gorjean. Zenovie Cârlugea a devenit
prin revista amintitå – publica¡ie a Uniunii Scriitorilor – dar ¿i prin
cele 40 de cår¡i apårute o institu¡ie de for¡å în propagarea ¿i cunoa¿-
terea temeinicå a valorilor culturale române¿ti. De 30 de ani factorii
politici ¿i guvernamentali români aduc un mare deserviciu culturii
române¿ti, prin publicarea în tiraje minuscule a operei mai tuturor
autorilor, neglijând totalmente dotarea bibliotecilor ¿i unitå¡ile cultu-
rale ¿i de peste grani¡å cu aceste opere. Nu prima datå scriu despre
acest subiect neglijat.
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BRÂNCUªI ATOTCUPRINZÅTORDe data aceasta, într-o formå/format
originale pentru produc¡ia de carte româneas-
cå, prestigioasa editurå ie¿eanå, Tipo Moldova,
ne-a prezentat, în colec¡ia, Opera Omnia, seria:
Dic¡ionare esen¡iale – Oameni din via¡a lui Mi-
hai Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, ul-
timul volum fiind intitulat: Constantin Brân-
cu¿i Dic¡ionar monografic. Cele patru opusuri
– peste 3000 de pagini, frumos ¿i ingenios ilus-
trate, cu siguran¡å vor deveni cår¡i indispensa-
bile pentru biblioteca fiecårui intelectual român
care se respectå. Mai bine de 1000 de persoane,
care au fåcut parte din via¡a protagoni¿tilor,
cunoscându-i nemijlocit pe autori, vorbesc des-
pre personalitatea, crea¡ia ¿i manifestarea cori-
feilor literaturii ¿i artei române¿ti.

O minå de aur peste care posteritatea nu
va putea trece cu u¿urin¡å. De aici ¿i titlurile
fericite: Dic¡ionar esen¡ial, respectiv Dic¡ionar
monografic. Citind cu aten¡ie opusul consacrat
lui Arghezi l-am denumit în 2019–Cartea anului.

În opusul la care må voi referi, Zenovie
Cârlugea prezintå personalitatea lui Constan-
tin Brâncu¿i, în datele „identitare ¿i socio-ca-
racteriale”, remarcând cå un loc de seamå în
formarea sculptorului l-a ocupat mama: Maria,
nåscutå Diaconescu, la Hobi¡a, în 1851, icoanå
a ¡åråncii române, preocupatå de educa¡ia fiu-
lui ei, purtându-l, lucru mai rar în acele vre-
muri, la „¿coli înalte” pentru a-i pune în valoare
talentul. A fost o dragoste reciprocå, dupå cum
rezultå din epistola pe care i-a adresat-o fiul
de la Paris, reproduså în lucrare. „Må întrebi
dacå mai vin pe acaså? /…/ A¿a e/am/în gând,
dar cu tot dorul ce duc de a veni, nu pot så må
mi¿c de aici pânå nu voi termina tot ceea ce
am de fåcut /…/ iar dumneata prime¿te dulci
îmbrå¡i¿åri de la un fiu ce te dore¿te.” (p.80).

Aflåm, totodatå, cum Brâncu¿i s-a preo-
cupat de educa¡ia nepoatei sale, Ioana, pe care
a sprijinit-o financiar pentru a absolvi studiile
superioare în domeniul chimiei la Bucure¿ti,
temperându-i elanul de a veni la Paris, mår-
turisindu-i cå nu vede cum i-ar fi putut aranja

soarta în Fran¡a, personal, „ciumårându-se toa-
tå via¡a singur”. O îndeamnå så studieze temei-
nic în ¡arå, pentru cå via¡a la Paris e cu mult
mai grea decât acaså. Re¡inem, de asemenea,
cå nepoata (Jeana Brâncu¿i) a fost singura din
familie care a participat la înmormântare sculp-
torului, iar încercarea ei de a se constitui mo¿-
tenitoare în parte civilå asupra bunurilor sale a
fost imposibilå, fiind mai ales tardivå, cår¡ile fiind
„jucate” de legatarii testamentari men¡iona¡i în
volum: Constantin Istrati & Natalia Dumitrescu
¿i Muzeul de Artå Modernå din Paris.

ÎÎÎÎÎn cele 904 pagini ale monografie /format
A-4/ sunt scoase în eviden¡å contactele avute
de artistul român de-a lungul vie¡ii cu o pleiadå
importantå de arti¿ti români, francezi, englezi,
americani, germani, elve¡ieni ¿i de alte na¡iona-
litå¡i, personalitå¡i cu care s-a cunoscut sau s-a
împrietenit la Paris de-a lungul celor peste 50
de ani petrecu¡i în hexagon. Unele din ele au
avut o importan¡å deosebitå în formarea ¿i dez-
voltarea sa, ulterior în råspândirea gloriei operei
sale în lume. Zenovie Cârlugea surprinde apre-
cierile antologice ale unora din ei, majoritatea
risipite prin diferite publica¡ii. Adunate înså în
Dic¡ionarul monografic la care ne referim dau
substan¡å aparte ¿i ineditå lucrårii. Iatå unele
dintre numele fabuloase ale avangardei mondiale
cu care sculptorul a intrat în contact în ora¿ul
luminilor: Marcel Duchamp, Fernand Legér,
Francis Picabia, Amadeo Modigliani, Henri Gau-
dier-Brzeska. Alexandre Morcereau, Sigfried &
Carola Giedion-Welcker, Henry Moore, David
Lewis, Moise Kisling, Blaise-Cendrars, Erik Satie,
Henri-Pierre Roche, Jean Cocteau, Pablo Picasso,
H. Matisse, Henri Rousseau-Vame¿ul, G. Apo-
llinaire, Jaques Doucet, Ezra Pound, Raymond
Radiguet, August Rodin, Antonin Mercier, Oskar
Kokoschka, Jean Metzinger, Paul Morand, Vera
Moore, Jean Cassou, Marthe Lebhertz, Mina Loy,
Marina Diaghilev, Isamu Noghuchi ¿i al¡ii.

La fel de lungå este lista arti¿tilor ¿i perso-
nalitå¡ilor marcante române¿ti cu care Constan-
tin Brâncu¿i a stabilit ¿i påstrat rela¡ii cordiale,
pe care le-au ajutat sau de prietenia cårora s-a
bucurat, fårå så lipseascå nici cei care i-au fåcut
via¡a amarå, principalii iresponsabili care au în-
cercat la propriu så îi distrugå opera. Nici un
actor important cu care a avut unele tangen¡e
ori s-au aflat în preajma lui de-a lungul vie¡ii
nu i-a scåpat autorului pre¡ioasei monografii,
încât cei care se vor apleca asupra vie¡ii ¿i crea-
¡iei brâncu¿iene vor gåsi un instrumentar pre-
¡ios, indispensabil.

Printre zeci de actori enumera¡i îl amintesc
în primul rând, pentru analiza succintå fåcutå
operei brâncu¿iene, pe marele dramaturg român,
Eugen Ionescu. Viziunea ¿i aprecierea ionescia-
nå este surprinzåtor de pertinentå la fel ca ¿i
cea exprimatå de gorjeanul George Uscåtescu:

Brâncu¿i ¿i arta secolului/1985/; mi¿cåtoare
sunt ¿i ultimele imagini din via¡a sculptorului,
descrise de E. Jebeleanu.

Scrie marele dramaturg despre opera
brâncu¿ianå: „N-au existat imprecizii ¿i nici
tatonåri la Brâncu¿i: înaintarea operei sale
este de o siguran¡å perfectå. În sine însu¿i ¿i
singur ¿i-a gåsit el propriile modele, arheti-
purile sculpturale. A fost vorba la el de o con-
centrare, de o purificare låuntricå. El a privit
¿i în afarå: nu tablouri, nu statui, ci arbori,
copii, påsåri în zbor, cerul sau apa. El a ¿tiut
så surprindå ideea mi¿cårii îndepårtând orice
realism particular în favoarea unui real uni-
versal. Arta lui e adevåratå; realismul poate
så nu fie; cu siguran¡å el este mai pu¡in ade-
vårat. Nu atelierele mae¿trilor, ci propria sa
gândire, experien¡a sa personalå a fost ¿coala
lui Brâncu¿i: ceilal¡i nu l-au ajutat. Cred cå
i-a privit pe ceilal¡i cu o foarte mare neîncre-
dere”. Surprinzåtor cât de profundå este ana-
liza confratelui artist, novator ¿i el de primå
mårime în dramaturgia universalå. În douå
fraze autorul teatrului absurdului a redat ceea
ce al¡i exege¡i au exprimat în monografii întregi:
siguran¡a exprimårii, care vine din modele ar-
hetipale române¿ti; cåutarea unui real univer-
sal, în nici un caz cotidian; nu s-a låsat impre-
sionat de mae¿tri/apropo cele trei luni petre-
cute în atelierul lui Rodin/, ci a apelat la pro-
pria gândire, la experien¡a personalå.

Mai departe Eugen Ionescu considerå arta
lui Brâncu¿i ca fiind antipsihologicå. Ea „este
de o obiectivitate absolutå: ea exprimå ni¿te
eviden¡e pe care nu po¡i så nu le admi¡i, ni¿te
eviden¡e sculpturale dincolo de alegorie. Voin¡a
de a nu ceda ispitei sentimentalismului a apå-
rut foarte repede la Brâncu¿i, ca ¿i dezgustul
såu fa¡å de anecdotå sau de interpretare. În-
¡eleg de ce nu putea så îi placå teatrul”. Din
nou Eugen Ionescu, autorul eseurilor critice
din volumul NU, propagatorul culturii româ-
ne¿ti în Fran¡a, ca diplomat, în perioada celui
de al Doilea Råzboi Mondial, literatul care a
cåutat så arate francezilor obâr¿iile ¿i esen¡a
culturii române¿ti, gåse¿te la Brâncu¿i unele
din exprimårile lui Blaga: fuga de sentimen-
talism ¿i de anecdotå, stilizând dupå tipare ¿i
gândire proprii esen¡e. Aratå vizionarul Eugen
Ionescu, pentru cå ¿i el a fost un descoperitor
de forme noi, cå Brâncu¿i, „începând din 1907
(în Rugåciunea sa), ceea ce råmâne din afecti-
vitate dispare datoritå stilizårii, oarecum bizan-
tine, /nu cunoa¿tem alt exeget al operei brân-
cu¿iene care så fi folosit aceastå categorie este-
ticå înaintea lui Eugen Ionescu/, care trans-
pune, integreazå sentimentalitatea. La prima
vedere, „Oul” semånå destul de mult cu „nou-
nåscutul” în scutecele sale. Din 1910, „Pasårea
måiastrå” a depå¿it de mult, în miraculos, pa-
sårea realistå, nemiraculoaså; ne mai putem
da seama, poate urmând etapele simplificårii
sale, cå Oul are ca punct de plecare pe noul-
nåscut; putem urmåri ¿i stilizårile diferitelor
„Domni¿oare Pogany”, pentru a ajunge la etapa
ultimå, care este o îndråznea¡å, feericå trans-
figurare, înså curând, în måsura în care stilul
este, oricum, anecdotå. Brâncu¿i va depå¿i sti-
lizarea pentru a ajunge la un limbaj de dincolo
de limbaj, de dincolo de stilul însu¿i”./p.
336-337/.

AAAAAm spune – dupå lectura acestor rânduri
– cå Brâncu¿i ¿i Eugen Ionescu sunt doi fra¡i
viguro¿i plåmådi¡i din acela¿i aluat românesc
ce depå¿e¿te vremurile. Am ¡inut så subliniez
remarcile de mai sus ale lui Eugen Ionescu nu
doar pentru juste¡ea lor, ci pentru cå ele dau
un farmec deosebit prieteniei dintre doi din
marii creatori ai modernismului european ¿i
universal.

Portretul artistului - 2000, de Kolia Milunovici
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Spa¡iul nu îmi permite så må aplec asupra
rela¡iilor avute cu Tristan Tzara, Victor Brau-
ner, Marcel Iancu, Iosif Iser, Teodor Pallady,
Constantin Antonovici, Camil Ressu, Ion Ale-
xandrescu Peter Neagoe, Maria Tånase, Nicolae
Titulescu, cu ¿efii misiunii diplomatice de la
Paris: Diamandy ¿i Bålånescu. Gåsim în pagi-
nile acestei monografii relatåri insolite despre
„iubirile /muzele/ lui Brâncu¿i”, despre cre¿ti-
nul ortodox Constantin Brâncu¿i, practicant
din tinere¡e pânå la moarte, descrieri ale opere-
lor sale, viziunea sa asupra artei etc.

ÎÎÎÎÎnchei prezentarea cu descrierea chipului
demiurgului ce întindea mâna ve¿niciei, locu-
ind de 50 de ani în acela¿i “atelier de alchimist
într-o halå de vechituri zburate ¿i agå¡ate de
pe pere¡i de toate vânturile lumii”. Încårcat de
mare triste¡e ¿i de o durere jalnicå este meda-
lionul scris de poetul Eugen Jebeleanu, care îl
înfå¡i¿eazå a¿a cum l-a surprins pe Artist, pe
înstråinatul oropsit de mai marii vremii ¿i de
patria nerecunoscåtoare decenii de-a rândul
fa¡å de geniile risipite prin lume, ca ¿i în cazul
lui Enescu. Aceastå descriere sobrå nu se poate
så nu råmânå în memoria cititorilor. „E îmbrå-
cat într-o cåma¿å largå, foarte modestå. Peste
cåma¿å, un fel de vestå. Pantalonii largi, din
acela¿i material ca ¿i cåma¿a. Pântecul ¿i pi-
cioarele sunt foarte umflate. Papucii, pudra¡i
de var, aninå de vârful picioarelor. Brâncu¿i
stå nemi¿cat. Ochii vii încå, mali¡io¿i, inteli-
gen¡i. Fa¡a îmbujoratå, barba zvâcnind în sus
albå, cu reflexe ro¿covane. Pe cap, un fel de
tichie, asemånåtoare bonetelor frigiene. La
mâna stângå, o verighetå (cu toate cå n-a fost
niciodatå însurat). E indiferent? A¿a ar pårea,
¿i totu¿i…. Stå nemi¿cat, dar ochii îi umblå de
colo-colo. De¿i grav bolnav, nu s-a abstractizat,
nu s-a deta¿at de via¡å. Dimpotrivå. Ochii såi,
foarte mobili, nu te privesc, ci te pipåie… A tre-
cut mai bine de o orå ¿i de abia acum îmi dau
seama, în aceastå magazie sanctuar, Brâncu¿i
stå întins de-a dreptul pe saltea; lavi¡a pat nu
are cearceaf. Douå påturi (una ro¿ie în påtrate,
ecossaise, cealaltå albå) stau vrai¿te, aruncate

de-o parte. Într-o ni¿å, în dosul lavi¡ei: un glob
påmântesc albastru, atârnat de o sârmå. Pe un
perete, o mandolinå. Deasupra patului, într-o
teacå de piele, – ni¿te be¡e de golf, pråfuite. Din
tavanul ungherului în care e lavi¡a, – o lampå
electricå î¿i proiecteazå lumina pe båtrân”. (pp.
362-363).

În aceastå triste¡e cople¿itoare s-au des-
pår¡it contemporanii de marele geniu carpatin.
Opera råspânditå în lume ¿i cea de pe meleagu-
rile sale l-a fåcut nemuritor; monografia lui Ze-
novie Cârlugea ni l-a reînviat în toatå splen-
doarea sa ca Om, a¿a cum l-a våzut românii ¿i
stråinii.

***
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PRECIZÅRI LA EDIºIA A DOUAPRECIZÅRI LA EDIºIA A DOUAPRECIZÅRI LA EDIºIA A DOUAPRECIZÅRI LA EDIºIA A DOUAPRECIZÅRI LA EDIºIA A DOUA

La doar câteva såptåmâni de la apari¡ia, în
vara anului 2020, a Dic¡ionarului monografic
CONSTANTIN BRÂNCUªI – Oameni din via¡a
lui, a fost editat, la Editura „Vremea”, o culegere
bilingvå românå-francezå de interviuri ¿i mårtu-
rii semnatå de Doina Lemny („Ei l-au întâlnit pe
Brâncu¿i/ Ils ont rencontré Brâncu¿i. Interviuri ¿i
mårturii/ Interviews et témoignages présentés
par Doïna Lemny, Editura „Vremea”, Bucure¿ti,
2020). Întrucât tirajul lucrårii noastre de peste
900 de pagini, redus din motive lesne de în¡eles,
s-a epuizat repede, înså dorind totodatå ¿i o ca-
tagrafiere cât mai exhaustivå a oamenilor din via-
¡a lui Brâncu¿i, iatå-ne a¿adar la edi¡ia a doua,
revåzutå ¿i adåugitå, în care se regåsesc ¿i per-
soanele intervievate din lucrarea amintitå. Dic-
¡ionarul nostru apare tocmai în momentul când
în societatea româneascå, factori de la nivel gu-
vernamental, au readus în discu¡ie, printr-o caså
de avocaturå, problema „interdic¡iei” de reprodu-
cere a imaginilor cu operele brâncu¿iene, con-
testându-se „exclusivitatea” pe care un urma¿
al legatarilor testamentari (pe nume Theodore
Nicole din Fran¡a!) a transferat-o Societå¡ii VI-
SARTA de la Bucure¿ti în problema drepturilor
de imagine (termenul de ¿tergere a invocatului
„drept” ar fi 31 decembrie 2028, dupå 70 de ani
de la moartea sculptorului, conform Conven¡iei
de la Berna ¿i Directivei 93/98/CEE). Ac¡iunea
este intentatå de dl Iulian Popescu, consilier de
stat în Cancelaria Prim-Ministrului, pe motiv cå
operele brâncu¿iene de la Tg.-Jiu ar apar¡ine
statului român, criticându-se modul în care aceste
drepturi au fost ob¡inute de cetå¡eanul francez
Th. Nicole, reprezentat în România de societatea
„Vizarta”, ¿i anume în baza unei hotårâri jude-
cåtore¿ti definitive a Cur¡ii de Apel Craiova din
2005 în urma unui proces cu Primåria Târgu-
Jiu ¿i Centrul de cercetare „C-tin Brâncu¿i” (în
care apårarea româneascå a jucat un rol figu-
rativ, suspect de dezinteresat, dacå nu doar ¿i
diletant, dosarul råmânând netimbrat ca så se
poatå judeca la Înalta Curte de Casa¡ie ¿i Justi-
¡ie!).

Dl. Iulian Popescu, constatând cå în 1957,
anul mor¡ii lui Brâncu¿i, era în vigoare o lege
prin care se proteja dreptul de autor doar pe o
perioadå de 15 ani, a pornit la o documentare
mai de amånunt: „Am început aceastå inves-
tiga¡ie pentru cå mi s-a pårut cå lucrurile nu sunt
a¿a de clare între VISARTA ¿i Consiliul Local
Târgu-Jiu. Am studiat numeroase documente.
Am intrat în legåturå cu mai multe case de avo-
caturå ¿i speciali¿ti în drepturile de autor. Prima
legisla¡ie în România cu privire la drepturile de
autor a fost printr-un Decret-Lege din anul 1923,
iar ulterior a apårut, în anul 1956, Decretul nr.
321, care prevedea cå atunci când existå un mo¿-
tenitor testamentar protec¡ia drepturilor de autor
se acordå pe o perioadå de 15 ani, fårå drept
de retransmitere”. Deci, drepturile de imagine
asupra operelor din România ar fi expirat la 1
ianuarie 1973, este de pårere demnitarul. Ulte-
rior, legisla¡ia în domeniu a suferit modificåri,
astfel cå printr-o lege din 1996 perioada dreptu-
rilor de autor a fost extinså la 70 de ani. Cu toate
astea, crede autorul demersului, situa¡ia juridicå

de la 1973 nu s-a schimbat, drepturile de imagi-
ne ale operelor lui Brâncu¿i fiind de atunci drep-
turi publice ¿i pot fi folosite...

Pânå la clarificarea respectivei situa¡ii liti-
gioase, de cåtre speciali¿tii ¿i avoca¡ii Asocia¡iei
„Excelsior pentru Excelen¡å în Educa¡ie”, care
au stabilit cå legisla¡ia europeanå este favorabi-
lå (Conven¡ia Interna¡ionalå de la Berna pe drep-
turi de autor prevåzând cå, în cazul operelor cu
amplasament fix, se aplicå legisla¡ia na¡ionalå),
så precizåm cå nu numai nouå, ci ¿i altor brâncu-
¿iologi renumi¡i (v., de curând, cazul lui Pavel
ªu¿arå sau deopotrivå al recent regretatului Paul
Rezeanu /9 noiembrie 1937 - 1 martie 2021, al
cårui tom despre Brâncu¿i, deja tipårit, se aflå
în depozitul editurii, neputând fi difuzat din ace-
ea¿i pricinå cenzuralå!).

În ceea ce ne prive¿te, a trebuit så scoatem
din macheta primei edi¡ii a Dic¡ionarului BRÂN-
CUªI, din 2020, toate imaginile care ne-ar fi putut
aduce neplåceri. Astfel de prejudicii aduse cer-
cetårii brâncu¿iene sunt de neimaginat într-o so-
cietate democraticå, în care, iatå, interesul per-
sonal, prevalându-se de tot felul de interdic¡ii ¿i
exclusivitå¡i, aduce grave atingeri cauzei cultu-
rale.

Må întreb dacå românul Brâncu¿i a gândit
vreodatå la a¿a monstruoase „dispozi¡ii” proce-
durale pe care ¿i le-a arogat „ilustrul” såu mo¿-
tenitor pe nume Theodore Nicole (regretatul Paul
Rezeanu, aflat în mijlocul unor asemenea mal-
versa¡iuni, mi-a relatat aspecte incredibile, råmâ-
nând profund indignat pânå ¿i-a dat ob¿tescul
sfâr¿it!).

E adevårat cå nici Statul român nu a fost în
måsurå så contracareze astfel de ini¡iative,
complåcându-se într-un futil festivism propagan-
distic ¿i într-o mândrie neao¿å nu întru totul justi-
ficatå... „Brâncu¿i” a consumat ¿i consumå la
Tg.-Jiu (¿i nu numai) miliarde ¿i miliarde de lei,
într-o parazitare veselå ¿i specioaså, caracte-
risticå båie¡ilor de „ga¿cå”, doldora de „proiecte”
¿i „fumiga¡ii” îndelung iluzioniste, pårelnice, ven-
triloce...

„Povara” Brâncu¿i ne-a încercat/ marcat în
anii din urmå ¿i mai niciodatå nu s-a ac¡ionat
dupå cum trebuia (vezi cazurile unor achizi¡ii
e¿uate, a unor „transferåri” de opere peste hota-
re, ba chiar a situa¡iei destul de critice în care se
aflå Ansamblul sculptural-arhitectural de la
Tg.-Jiu, victimå de un timp încoace a unor spe-
cioase fumisterii inginere¿ti!).

De aceastå indimenticabilå „povarå” nu pu-
tem scåpa decât prin vestejirea a tot ceea ce i-a
fåcut råu mo¿tenirii brâncu¿iene, con¿tient sau
incon¿tient, numai printr-o incontestabilå rea¿e-
zare ¿i capacitate institu¡ionalå, numai printr-o
autenticå ¿i convergentå ac¡iune, ¿i deopotrivå
prin dåruire profesionalå ¿i printr-un na¡ionalism
luminat în fa¡a globalismului nivelator a toate...

 (Z.C.) (Z.C.) (Z.C.) (Z.C.) (Z.C.)China, bloc-coloanå, 170 m
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Atrac¡ia transilvanå a lui Tudor Arghezi

      Z.Cârlugea Z.Cârlugea Z.Cârlugea Z.Cârlugea Z.Cârlugea          (urmare din pagina 1)De unde pânå unde aceastå prezum¡ie? În
primul ¿i în ultimul rând, deoarece - gra¡ie stu-
diilor sale, publicate în revista „Székelyföld” din
Miercurea Ciuc, precum ¿i volumului bilingv
Arghezi-ErgéziArghezi-ErgéziArghezi-ErgéziArghezi-ErgéziArghezi-Ergézi, ambele din 2015 – s-a låmurit
definitiv (în opinia noastrå) chestiunea spinoa-
så a originilor argheziene: ascenden¡a, numele,
identitatea mamei sale. Care nu este alta decât
secuianca Ergézi Rozália, nåscutå la 26 septem-
brie 1859, în localitatea Vlåhi¡a/Szentkereszt-
bánya din actualul jude¡ Harghita, trecutå în
lumea drep¡ilor la 3 iulie 1944, în Bucure¿ti.

Concluzia este netedå ¿i, desigur, surprin-
zåtoare. Aceasta pune capåt avalan¿ei de pre-
supuneri, mistificåri, controverse, manipulåri
¿i dileme cu privire la originea poetului. Ceea
ce nu înseamnå cå etapa actualå a biografiei
argheziene nu cuprinde încå destule taine ¿i
chiar ciudå¡enii. Scriitorul însu¿i, dupå cum
se cunoa¿te, a contribuit copios ¿i chiar piezi¿
la schi¡area încâlcitå a propriei biografii, dând
astfel destule båtåi de cap speciali¿tilor. Dar
trebuie dat Cezarului ceea ce este al Cezarului:
la descoperirea acestui revelator fapt de istorie
literarå, scriitorul harghitean Ferenczes István
a ajuns printr-o obstinatå determinare. Mai cu
seamå cå este sprijinit ¿i de împrejurarea cå
se mi¿cå lejer ¿i competent prin cele douå lite-
raturi: maghiarå ¿i românå. Culturi ale cåror
interferen¡e nu sunt situate nici pânå aståzi
în autentica ¿i complexa lor semnifica¡ie.

Astfel, tenacele istoric literar a cutreierat
a¿ezåri dupå a¿ezåri din zona transilvanå:
localitå¡i de pe Valea Homorodului, suspecte a-i
oferi informa¡ii despre a¿a-zisa „bonå nem¡eas-
cå” a copiilor lui Arghezi, Mi¡ura ¿i Baru¡u, din
casa de la Mår¡i¿orul bucure¿tean. A investigat
arhive, biblioteci ¿i depozite; a descins în primå-
rii, biserici ¿i ¿coli; a sondat diferite surse par-
ticulare; a scotocit o sumedenie de registre, mi-
trice, alte acte oficiale ¿i înscrisuri private; a
consultat o mul¡ime de certificate ¿i documente
private; a examinat o apreciabilå cantitate de
certificate de na¿tere, botez ¿i deces; a întors
pe toate fe¡ele mårturiile unor contemporani ai
Poetului, maghiari ¿i români, unii încå tråitori
– totul în ideea de a afla cine a fost adevårata
mamå a lui Tudor Arghezi. Fiindcå despre tatål
såu se cuno¿tea cå este „comersantul” Nae
Theodorescu, nåscut la Craiova, în anul 1859,
din pårin¡ii Tudor (cojocar din Tg. Cårbune¿ti,
de unde ¿i patronimicele Cojocaru ¿i Cårbu-
naru, decedat la Bucure¿ti, în 1928) ¿i Båla¿a.

Dosarul polimorf al problematicii privind
argumenta¡ia lui Ferenczes întru elucidarea
acestui episod realmente semnificativ din bio-
grafia arghezianå l-am comentat în douå texte
ample, publicate în revista Portal-MÅIASTRAPortal-MÅIASTRAPortal-MÅIASTRAPortal-MÅIASTRAPortal-MÅIASTRA

de la Tg.Jiu, care apare sub egida Uniunii Scrii-
torilor din România (Secuianca Ergézi RozáliaSecuianca Ergézi RozáliaSecuianca Ergézi RozáliaSecuianca Ergézi RozáliaSecuianca Ergézi Rozália
– mama lui Tudor Arghezi– mama lui Tudor Arghezi– mama lui Tudor Arghezi– mama lui Tudor Arghezi– mama lui Tudor Arghezi, an XII, nr.12/43,
2015, ¿i Arghezi: Via¡a ca palimpsest,Arghezi: Via¡a ca palimpsest,Arghezi: Via¡a ca palimpsest,Arghezi: Via¡a ca palimpsest,Arghezi: Via¡a ca palimpsest, an XII,
nr.2/47, 2016). Revenim asupra câtorva aspecte
doar pentru a le poten¡a în måsura în care un
argument sau altul este în stare så fie revela-
tor.

Prin urmare, este de maximå însemnåtate
faptul cå a fost stabilit locul na¿terii Rozálei:
Szentkeresztbánya (Vlåhi¡a). De aceastå zonå
se leagå – trebuie så admitem! – o bunå parte
din copilåria lui Arghezi. Un spa¡iu natural con-
siderat de Poet, la maturitate ¿i senectute, drept
semnificativ. A spus-o de mai multe ori. Dupå
cum s-a întâmplat ¿i în situa¡ia unei întâlniri
pe malul Mårii Negre, la Mamaia, cu scriitorii
Nicolae Balotå ¿i Ion Negoi¡escu. În ni¿te FileFileFileFileFile
de jurnalde jurnalde jurnalde jurnalde jurnal, clujeanul N.Balotå noteazå cå, „în
luna iulie 1955", - conform revistei BBBBBucure¿tiulure¿tiulure¿tiulure¿tiulure¿tiul
literar ¿i artistiliterar ¿i artistiliterar ¿i artistiliterar ¿i artistiliterar ¿i artisticcccc, an VI, r.8/59, august 2016 –
împreunå cu prietenul såu, I. Negoi¡escu, tot
clujean, ambii fo¿ti membri ai Cercului literar
de la Sibiu ¿i studen¡i ai filosofului Lucian Blaga
– i-au fåcut o vizitå autorului Cuvintelor potri-Cuvintelor potri-Cuvintelor potri-Cuvintelor potri-Cuvintelor potri-
vitevitevitevitevite în „odaia” lui de la hotelul Rex din Mamaia.
(În parantezå trebuie men¡ionat cå prezen¡a lui
Arghezi la Mamaia este confirmatå ¿i de     Ov.S.
Crohmålniceanu, în cartea Amintiri deghizateAmintiri deghizateAmintiri deghizateAmintiri deghizateAmintiri deghizate,
Bucure¿ti, Editura Nemira, 1994, în capitolul
LungaLungaLungaLungaLunga iariariariariarnå de la Mår¡i¿ornå de la Mår¡i¿ornå de la Mår¡i¿ornå de la Mår¡i¿ornå de la Mår¡i¿or. Poetul – scrie me-
morialistul – „fusese vara la Mamaia pentru câ-
teva såptåmâni. Trecuse printr-o serioaså emo-
¡ie. Într-o diminea¡å, un mili¡ian a venit så-l
caute cu o telegramå. Trebuia så se prezinte
urgent la Bucure¿ti, fiind convocat de cineva
mare. Arghezi a cerut låmuriri. Mili¡ianul atâta
¿tia. I se spusese cå e vorba de un scriitor foarte
cunoscut , care se aflå pe litoral, ¿i o asemenea
persoanå, auzise el, locuia la hotel Rex”).

Revenind la întâlnirea povestitå de N.Ba-
lotå: Poetul aflå cå vizitatorii såi sunt din Tran-
silvania („Sunte¡i din Transilvania, nu-i a¿a?”;
„Suntem scriitori ¿i clujeni”). Moment în care
autorul HoreHoreHoreHoreHore-lor se deståinuie brusc: „N-am
mai cålcat de mult pe meleagurile transilvane.
În copilårie îmi petreceam vacan¡ele într-o
localitate cåreia îi zicea pe atunci, mult înainte
de Primul Råzboi Mondial, Elöpatak. Când îmi
amintesc de locurile acelea, våd numai påduri
¿i simt råcoarea pâraielor de munte”. Mårturie
pre¡ioaså, întrucât reîntoarcerea cu gândul în
trecut oferå încå un indiciu despre peregrinå-
rile lui din copilårie prin zona matricialå. Un
Cålåuz al Streinului prin Bra¿ov ¿i RegiuneaCålåuz al Streinului prin Bra¿ov ¿i RegiuneaCålåuz al Streinului prin Bra¿ov ¿i RegiuneaCålåuz al Streinului prin Bra¿ov ¿i RegiuneaCålåuz al Streinului prin Bra¿ov ¿i Regiunea
d’Împrd’Împrd’Împrd’Împrd’Împrejurejurejurejurejur, pr, pr, pr, pr, precum ¿i båileecum ¿i båileecum ¿i båileecum ¿i båileecum ¿i båile transilvane: Zizin,transilvane: Zizin,transilvane: Zizin,transilvane: Zizin,transilvane: Zizin,
Elöpatak, Målna¿, Tu¿nad, Covasna ¿i BorElöpatak, Målna¿, Tu¿nad, Covasna ¿i BorElöpatak, Målna¿, Tu¿nad, Covasna ¿i BorElöpatak, Målna¿, Tu¿nad, Covasna ¿i BorElöpatak, Målna¿, Tu¿nad, Covasna ¿i Bor-----
secsecsecsecsec, tipårit în anul 1891, la Bra¿ov, include ¿i
localitatea Elöpatak, amintitå de Arghezi în con-
versa¡ia cu cei doi scriitori ardeleni. Este posibil
ca - odatå ajuns cu trenul de la Bucure¿ti la
Bra¿ov – så fi parcurs drumul pânå la Elöpatak
cu tråsura, care „este cam de 2 ½ ore” ¿i  „costå
5-6 florini în toiul sezonului (1 iulie - 15 august
¿i 8 florini în restul anului”. Sau, poate, cu un
car tras de boi ori o cåru¡å la care erau înhå-
ma¡i caii, dupå cum a mai spus-o chiar Poetul.
Localitatea Elöpatak este situatå – informeazå
vechiul ghid bra¿ovean – „într-o vale plåcutå
¿i cu totul la adåpost de vânåtori ¿i de curente
neplåcute”. Båile sunt „cele mai frecventate ¿i
prevåzute cu mai mult confort din
Transilvania”.

A¿adar, un loc agreabil, cåutat de turi¿ti
pentru peisajul încårcat de farmec, dar, mai
cu seamå, pentru izvoarele „cu apå de båut ¿i
pentru scåldat”. Este neîndoielnic cå båie¡a¿ul
Ion/Ionel/Ionicå sau János/Jancsi/Ionci – tre-
când sau poposind aici, îndeosebi „în vacan¡e”,
într-un peisaj atât de seducåtor – a avut ce
admira, pe bunå dreptate: „pådurile ¿i råcoarea
pâraielor de munte”, dupå propria-i expresie.

De altminteri, Ferenczes observå întemeiat
cå sta¡iunile Elöpatak ¿i Borsec „au fost îndeo-
sebi la cheremul elitei bucure¿tene ¿i a Rega-
tului României”. Nu încape, deci, niciun dubiu
cå micul Arghezi a ajuns la Elöpatak „trimis
acolo, probabil, de concubinul Marin Pârvules-
cu, împreunå cu mama lui, Rozália, ¿i celålalt
frate vitreg, Alexandru”. Dar, cå astfel este „nu
¿tim nimic cu precizie”, adaugå specialistul
harghitean. Mai degrabå, copilul a traversat ori
s-a oprit o vreme în sta¡iunea respectivå în
drum spre locul na¿terii mamei sale, Szentke-
resztbánya. Acolo unde în mod cert a locuit un
timp, dupå chiar spusele lui. Oricum, este clar
cå, dacå n-ar fi cunoscut cât de cât acea sta¡iu-
ne, Arghezi nu s-ar fi referit la ea, cu atâta pre-
cizie ¿i nostalgie, la båtrâne¡e, sim¡indu-i încå
„råcoarea pâraielor de munte”, ape din care va
fi sorbit cu pofta drume¡ului ostenit.

De acele ape mirifice î¿i aminte¿te Arghezi
¿i într-o convorbire, din anul 1962, cu Kányádi
Sándor, excelent traducåtor din lirica Maestru-
lui. Stihuitorul de la Mår¡i¿or se referå, între
altele, ¿i la apele minerale de la Båile Homorod,
vizitate în copilårie. Cu gândul la acele vremuri
¿i locuri, îi spune confratelui-musafir: „Dacå
treci pe acolo, så bei ¿i în sånåtatea mea”. Amin-
tirile copilåriei – se observå lesne – sunt tirani-
ce. Poetul a råmas racordat afectiv la Transilva-
nia, la o anumitå zonå a ei, marcatå de actuale-
le jude¡e Harghita, Covasna ¿i Bra¿ov. Astfel
se explicå ¿i primirea în bunå dispozi¡ie a lui
Kányádi, pe care, aflând cå e maghiar ardelean,
îl ¿i întreabå dacå ¿tie române¿te. Tânårul scrii-
tor - råspunzându-I cå „¿tie pu¡in” – råmâne
stupefiat când interlocutorul îi råspunde într-o
curatå limbå maghiarå: „Ën is tudok kicsit
magyarul. Emberek vagyunk, megértjûk
egymást”. Adicå: „ªi eu ¿tiu pu¡in limba ma-
ghiarå. Suntem oameni cu to¡ii, ne în¡elegem”.
Din conversa¡ia de la Mår¡i¿or, poetul maghiar
¿i-a format convingerea cå, în copilårie, Arghezi
a cutreierat acele spa¡ii, adus acolo chiar de
slujnica din casa bucure¿teanå a familiei, Ro-
zália, cel mai sigur în vacan¡e. Altfel nu se poate
explica de ce în memoria arghezianå au råmas
intacte, cu denumirile în ungure¿te ale unor
localitå¡i, precum Oklánd, Korácsonyfalva, Ho-
morydalmás, Lövéte, Szentkeresztbánya, Kápol-
násfalu ¿i Homorydfûrdö. Aceste sate n-aveau
cum råmâne atât de expresiv sculptate în a-
mintire, dacå Arghezi-pu¿tanul nu le-ar fi strå-
båtut ori n-ar fi poposit acolo.

Istoricul literar împinge ra¡ionamentul mai
departe: nu este exclus ca excelentul traducåtor
de poezie românå în maghiarå , Kányádi, så fi
dedus cå Arghezi, în copilårie, a sosit în regiune
în perioada vacan¡elor de varå, ceea ce, mai
târziu, cu alt prilej, însu¿i Maestrul a confirmat.
Nu doar cå „¿i-a potolit setea în apa rece a vreu-
neia dintre sursele de borviz de acolo”, dar a
deprins ¿i ceva limbå maghiarå. În acele sate
harghitene, fiul Rozáliei s-a mi¿cat între rude,
cunoscu¡i ¿i necunoscu¡i de etnie maghiarå ¿i
secuiascå. Aceasta era structura etnicå a celor
mai multe localitå¡i. Altå explica¡ie plauzibilå
pentru faptul cå Arghezi a învå¡at ungure¿te –
în afara mamei, o secuiancå, aceea care l-a
nåscut ¿i alåptat - nu existå. ªtim foarte bine

(continuare din pagina 1)
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cå nicio limbå nu se deprinde lesne atunci când
ai ie¿it din vârsta copilåriei: acel segment de
timp, când te familiarizezi comod cu un idiom
sau altul. Numai astfel se explicå de ce Arghezi,
la 82 de ani, rostea, spre uimirea oaspetelui,
cuvinte ¿i propozi¡ii atât de curat maghiare.
Fratele såu vitreg, Alexandru, a declarat cå Ion
N.Theodorescu ¿tia limbile maghiarå ¿i germa-
nå, ca ¿i el, de fapt. De unde? În primul rând,
de la mama sa, care vorbea ungure¿te ¿i nem-
¡e¿te (prin pårin¡i ¿i bunici). În al doilea rând,
din contactul cu mediul, cu popula¡ia secuiascå
¿i maghiarå din regiunea de sub Mun¡ii Har-
ghitei.

De ce este logic ca Rozália så-¿i fi dus fiul
în vacan¡e la Vlåhi¡a sau în împrejurimi? Pen-
tru cå era originarå de acolo, nåscuse un copil
din flori, al cårui tatå se cåsåtorise cu altå fe-
meie când copilul avea trei ani. Cine s-o în¡e-
leagå ¿i s-o ocroteascå în vreun fel, în afara
pårin¡ilor, a bunicilor ori a eventualilor prieteni
din satul natal? Unde în altå parte s-ar fi putut
duce? Nu existå nicio probå cå pu¿tiul ¿i-ar fi
petrecut måcar o zi în Oltenia tatålui såu. Este
atestatå, înså, împrejurarea cå, frecventând o
¿coalå în Bucure¿ti, elevul a råspuns, la un
apel al învå¡åtorului, „Itt vagyok!” în loc de „Pre-
zent!”. Adicå: „Sunt aici!”, precum era practica
în ¿colile maghiare. Arghezi însu¿i motiveazå
situa¡ia: “O vacan¡å de douå luni, petrecutå la
Vlåhi¡a, mi-a influen¡at în mod sever ¿i limba-
jul. Reîntorcându-må la ¿coalå (în Bucure¿ti,
n.n.), s-a întâmplat nu o datå så-mi scape limba:
la ora de matematicå deseori am råspuns la
întrebarea profesorului cu <igen> (<da>) sau
<elfelejtettem> (<am uitat>). Pentru interjec¡ia
maghiarå <Teremtette!>, pe care am scåpat-o
din gurå în timp ce la tablå må chinuiam cu
rezolvarea unei adunåri, profesorul m-a tras de
ureche”. Sigur cå aceste expresii nu sunt do-
bândite într-o „vacan¡å de douå luni”. Se obser-
vå de la distan¡å cå apar¡in domeniului didac-
tic: numai la claså spui „Prezent!” ori motivezi
cå „ai uitat” lec¡ia etc. Oricât ar dori Arghezi så
ascundå faptul cå a urmat ¿i ¿coalå ungureas-
cå, adevårul tot î¿i aratå astfel col¡ul. Pe bunå
dreptate, Ferenczes sus¡ine cå micul Arghezi a
urmat ¿coala maghiarå. Cât timp? O såptåmâ-
nå-douå? O lunå-douå-trei? Mai mult? Greu de
precizat. Dar cå Poetul s-a aflat pe båncile unei
clase maghiare este indubitabil. Altfel nu se
explicå de ce Arghezi învå¡ase så scrie ¿i så
citeascå ungure¿te corect. Deoarece una este
så înve¡i o limbå dupå ureche, alta så o cuno¿ti
mergând la ¿coalå ¿i buchisind-o pe carte sau

scriind-o la tablå sau pe tåbli¡å, cum era
atunci, ori în caiet. Hålåduirile copilului pe
acele meleaguri l-au pus, desigur, în contact
cu o lume mult diferitå de aceea a urbei din
Vechiul Regat. A intrat firesc în legåturå cu cei
de vârsta lui („Må jucam cu copiii din sat,
båtând mingea”- î¿i aminte¿te dupå opt dece-
nii). Astfel cå, mai re¡inut sau nu, mai expansiv
ori ba, oricum se va fi manifestat, båie¡a¿ul din
flori ¿i-a apropriat limba maghiarå.

De altminteri, cu prilejul centenarului Ar-
ghezi, redac¡ia revistei UtunkUtunkUtunkUtunkUtunk,,,,, prin Kiss Jenö,
solicitå Maestrului un manuscris. Arghezi se
executå ¿i trimite publica¡iei o tabletå - inti-
tulatå Rika,Rika,Rika,Rika,Rika, numele unei påduri prin care a
trecut în copilårie viitorul scriitor, „într-un car
tras de ni¿te bivoli mirosind a lapte cald” - care
se publicå pe prima paginå, în nr.52/31.XII.
1959. Uimirea redactorilor este poten¡atå nu
doar de originalitatea scrisului arghezian, ci –
mai ales – de faptul cå autorul transcria exact
numele ungure¿ti ale unor localitå¡i, cunoscute
bine de el la vârsta prunciei. Se confirma, astfel,
pårerea multor „elogiatori maghiari” ai patriar-
hului de la Mår¡i¿or cå acesta „cuno¿tea într-o
måsurå oarecare limba maghiarå”, având, to-
todatå, „cuvinte de laudå privind caracterul lim-
bii noastre, apreciindu-i dinamismul, bårbå¡ia”,
noteazå Kiss Jenö. În acea tabletå, iscusitul
Me¿ter, între altele, se deståinuia: „Urechile
mele nu pot uita drumul stând în fânul cåru¡ei:
aud ron¡åitul ritmic al cailor cu botul în traista
cu ovåz… Înaintam în noaptea care pårea infini-
tå ¿i din când în când câte un strigåt ne îndem-
na så ne oprim (…). În cåru¡a acoperitå cu co-
viltir, stând acolo adåpostit în fân, am ¿i me-
morat câteva expresii: <szabad> (<e liber>),
<bizonisten> (<zåu>), <nem tudom> (<nu ¿tiu>),
<passzus> (<pa¿aport>), <kérem szépen> (<vå
rog frumos>), <gyermek> (<copil>), <leány> (<fa-
tå>), <köszönöm (<mul¡umesc>). Au urmat apoi
alte sate, printre ele: Oláhfalu… apoi Mun¡ii
Harghitei, învålui¡i în aburi albi…Rika, din cau-
zå cå era plinå de haiduci (…). În Oláhfalu (sau
Szentkeresztbánya, Vlåhi¡a de azi), o comunå
extinså, dacå întrebai vreun localnic, de ce na-
¡ionalitate este, råspunsul era întotdeauna:
<sunt vlah>. De¿i nu ¿tia o iotå române¿te…/
Îmi plåcea pâinea de acolo, cåci era enormå,
cât o roatå de teleagå, iar gospodinele o fråmân-
tau acaså ¿i o coceau la ele în cuptor. O luau
în bra¡e ¿i o potriveau sub bårbie ca pe o vioarå,
cu vârful cu¡itului desenau pe ea o cruce, iar
apoi tåiaiu din ea o felie proaspåtå care era îm-
bibatå de parfumul esen¡ei nobile al påmântului

sfânt. Dacå cumva ai scåpat-o jos, era socotit
un mare påcat s-o la¿i acolo. O ridicai de pe
påmânt, o sårutai ¿i astfel, binecuvântatå, pu-
teai s-o månânci cu o bucatå gustoaså de
brânzå”.

Este curios cå aceste nota¡ii - rod ¿i ecou
ale unei nop¡i fabuloase „infinite” de cålåtorie
prin pådurea Rika ¿i împrejurimi – poartå ve¿-
mântul foarte corect al transcrierii! Båie¡a¿ul
„a memorat” atâtea greoaie nume de localitå¡i,
cårora le-a asigurat precizie ortograficå în
momentul scrierii tabletei. La frustele ¿i mirabi-
lele impresii din acea fascinantå cålåtorie noc-
turnå se alåturå cuvios cuno¿tin¡e deprinse în
timp. De unde så ¿tie copilul cum se scriau
„numele celorlalte localitå¡i”, pe care ¿i le-a
„påstrat în memorie chiar ¿i pânå acum (1959,
n.n.): Oklánd, Lövéte, Szentkeresztbánya, Ho-
moryd, Csíkszereda…?” Drept care cercetåtorul
Ferenczes István se simte îndreptå¡it så afirme
cå, „în copilårie, båiatul a avut parte de o in-
fluen¡å lingvisticå maghiarå profundå”. Aici se
poate depista adevårul cå     Arghezi a urmat ¿i
ceva ¿coalå ungureascå în zonå. Oricât de re-
ceptiv ar fi fost copilul la mediul lingvistic ma-
ghiar, oricât de bunå i-ar fi fost urechea muzica-
lå, el nu ar fi avut cum så reproducå, la senec-
tute, cu exactitate ortograficå, în scris, cuvinte
maghiare receptate cândva doar oral. Este im-
posibil, fårå så fi caligrafiat el însu¿i, la vârsta
potrivitå, a ¿colaritå¡ii, asemenea vocabule.
Acest fapt îl cunoa¿te oricine a intrat cât de
cât în contact cu limba maghiarå (verbal ¿i în
scris). De unde så fi aflat Poetul cum se scriau
cuvintele pe care le pronun¡a? Existå o singurå
explica¡ie: din ¿coalå. Textul Rika, alåturi de
alte mårturii, spulberå orice alega¡ie în privin¡a
necunoa¿terii limbii maghiare de cåtre scrii-
torul român. Indirect, Arghezi laså posteritå¡ii
dovada cå deprinsese maghiara pânå så mear-
gå la ¿coalå, iar la ¿coalå a învå¡at så scrie. De
unde se deduce cå a ¿i frecventat ¿coala ma-
ghiarå. Nu se poate admite cå, într-o vacan¡å
sau alta, viitorul magician al cuvântului ar fi
dobândit ¿tiin¡a de a scrie bine ungure¿te.
Dupå cum se vede, textele, în ciuda unor obs-
curitå¡i, îl trådeazå pe autor.

Nu este superfluu, de aceea, a ne întreba:
cum era apelat în acel mediu lingvistic insolit
pentru el, mai cu seamå cå mama lui era se-
cuiancå? Nu cumva Jancsi? Ipoteza cå viitorul
Tudor Arghezi a fost apelat în copilårie Jancsi
nu este imprudentå ¿i nici hazardatå. Oare
imaginea unei Rozália cu pruncul ei natural în
bra¡e gângurind, alåptându-l ¿i murmurându-i
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ori îngânându-i în ungure¿te un cântecel de leagån (lui Jancsi al ei) så
fie atât de nefireascå? Se ¿tie cå orice femeie, când na¿te, scoate sunete
specifice idiomului propriu. Cum era så-¿i alinte altfel progenitura decât
în limba ei? ªi så-l drågåleascå pe cât posibil cu un diminutiv cât mai
ginga¿? Cum så-i fi spus altcumva decât Jancsi (de la János)? Nume
care fortificå definitiv rela¡ia mamå-fiu la acea vârstå? Copil din flori
fiind, nu e nefiresc de admis cå el a crescut la sânul maicii sale ocrotit cu
mai mare dragoste. Dar indiferent de situa¡ie, a auzit primele cuvinte din
existen¡a lui în limba maghiarå. În acest idiom a fost alintat, mângâiat,
dojenit, povå¡uit, instruit ¿i învå¡at primele lucruri din via¡å de cåtre
mama lui, secuianca Ergézi Rozália. Poate cå tot de la ea så fi auzit ¿i
primele cuvinte în germanå. Câtå limbå românå (¿i cum) cuno¿tea tânåra
femeie la vârsta când l-a nåscut pe Arghezi? Nu ¿tim cât de bine vorbea
aceastå limbå atunci, dar trebuie spus cå româna ¿i-a însu¿it-o bine
ceva mai târziu; ¿i nu i-a fost u¿or. În acest context, nu e anevoios a
presupune cå acest apelativ, Ionci/Jancsi l-a urmårit pe Poet toatå via¡a:
fie ca satisfac¡ie intimå, cu gândul la mama lui “micå”, fie ca balsam al
destinului. Cu gândul la copilul din flori, aruncat într-o lume unde acest
stigmat te sigileazå într-un destin vitreg, potrivnic ¿i incurabil. Încå de la
vârsta de trei ani, nefericita mamå este nevoitå så-¿i plaseze odrasla, pe
Jancsi, acaså la pårin¡i. Arghezi însu¿i îi declarå lui Kányádi cå a petrecut
trei ani ferici¡i în preajma Båilor Homorod.

Poate de aceea, instinctiv, zona transilvanå a exercitat o atrac¡ie
aproape fascinantå pânå târziu în existen¡a lui Arghezi. Dovadå ¿i depla-
sårile sale frecvente peste mun¡i. În 1913, un Nicolae Barzan îl întâlne¿te
la Predeal. Unde se ducea? Se poate presupune cå se îndrepta spre re-
giunea copilåriei, acolo unde fusese dus de mamå, în acea comunitate
etnicå, cu satele, båile, pådurile, râurile ¿i oamenii locului. De altminteri,
ori de câte ori, mai târziu, întâlnea pe cineva, român sau maghiar, din
spa¡iul ardelean, Arghezi î¿i amintea brusc ¿i euforic de zona copilåriei,
de lumea matricialå a mamei sale. Chemarea plaiurilor din podi¿ul transil-
van l-a obligat så treacå des grani¡a de atunci de la Predeal. A fost atras
organic de aceastå regiune.

O dovadå imbatabilå în acest sens este ¿i dorin¡a lui ineluctabilå de
a se stabili la Bra¿ov. Episodul acesta l-am înfå¡i¿at detaliat, în patru
secven¡e, în vara anului 1968, în ziarul Drum nouDrum nouDrum nouDrum nouDrum nou din Bra¿ov, împreunå
cu scriitorul ¿i gazetarul Nicolae Stoie, fost coleg de studii universitare la
Filologia clujeanå. Cunoscând în amånunt ora¿ul – eu prin origine, el
prin adop¡ie, fiind sibian -, am avut norocul så întâlnim un localnic din
ªcheii Bra¿ovului, pe nume Dumitru Bizdideanu, de¡inåtor a 10 scrisori
¿i 2 cår¡i po¿tale de la Tudor Arghezi. Moment fast, care ne-a facilitat
descoperirea faptului cå autorul Cår¡ii cu jucåriiCår¡ii cu jucåriiCår¡ii cu jucåriiCår¡ii cu jucåriiCår¡ii cu jucårii, dupå prima conflagra¡ie
mondialå, venise la Bra¿ov, în 1929, ¿i închiriase o caså pe str. Alexandru
Cuza nr.16 (azi: str.Cuza Vodå nr.18), unde-¿i petrecea verile, împreunå
cu familia. Casa apar¡inea unei oarecare Iulia Adler, care sus¡inea, în
1968, cå Poetul î¿i plåtea chiria pe întreg anul, de¿i locuia acolo doar
cîteva luni. Clådirea era situatå într-un loc lini¿tit, foarte aproape de
centrul ora¿ului; avea etaj, din balcon se deschidea perspectiva unei
cur¡i împodobite cu o bogatå coroanå vegetalå. Familia Arghezi ocupa
aripa dreaptå a clådirii: douå camere, un hol ¿i o bucåtårie. La intrare,
în hol, în partea stângå, se afla camera în care locuia Paraschiva, so¡ia
scriitorului, ¿i copiii Mi¡ura ¿i Baru¡u. Noul locatar î¿i aranjase casa cu
piese aduse chiar din Capitalå. Î¿i amenajase, la etaj, o cåmåru¡å de
lucru mobilatå sumar, dupå tipicul autorului: simplu, cu o maså fixatå
direct în mijloc, o canapea ¿i o micå bibliotecå. Arghezi cuno¿tea bine
urbea transilvanå, chiar mai fusese în zonå ¿i locuise în apropierea ei, la

Dârste, o micå localitate pe axa Predeal-Timi¿ul de Sus-Timi¿ul de
Jos-Dâmbu Morii-Dârste, aståzi contopitå cu Bra¿ovul, urbea de sub
Tâmpa. (De fapt, Dârste era un original cartier select din coasta marelui
ora¿, având perspectivå spre Såcele-ªapte Sate, azi veritabil ora¿, spre
ºara Bârsei ¿i râul Timi¿, din vecinåtate). Ceea ce reiese ¿i dintr-o carte
po¿talå, trimiså noii sale cuno¿tin¡e, D.B., în 1931: „La Dârste, unde am
stat acum vreo trei ani”. Încå un argument cå Poetul råmåsese cuplat
viabil la toposul transilvan ¿i nåzuia cumva så-¿i aproprie acest spa¡iu
geografic. Cine ¿tie câte drumuri n-o fi fåcut Arghezi în Ardeal! Se ade-
vere¿te, astfel, cå întâlnirea cu acel Nicolae Barzan, la Predeal, se adåu-
ga multor altele: Poetul “pipåia” terenul pentru a se a¿eza undeva, în
lumea de dincolo de Mun¡ii Carpa¡i. Este fårå nicio îndoialå cå - trecând
de atâtea ori prin Dârste-Bra¿ov, noduri obligatorii ale traseului spre
regiunea harghiteanå – Me¿terului i-a încol¡it ideea a¿ezårii definitive în
aceastå parte ceva mai aparte de lume. Bra¿ovul i-a apårut, trebuie så
admitem, ca localitatea idealå în acest sens. De acea, s-a apropiat de
burg, tatonându-I marginile, periferiile, Dârste fiind nu o mahala sordidå,
ci un cartier „burghez”. „Acum trei ani”, adicå în 1926, Arghezi era deja
instalat aici, într-o caså, imediat lângå ora¿ul visat. Motiv pentru care,
acum, în 1929, tatona terenul, pentru a se stabili definitiv în stråvechiul
¿i magnificul burg bra¿ovean. Toatå coresponden¡a lui Arghezi cu Dumitru
Bizdideanu, devenit, între timp, dactilograf particular al Poetului, mar-
cheazå inten¡ia deciså a autorului Cimitirul Buna-Vestire de a se stabili
aici, în aceastå urbe de munte, de a-¿i cumpåra o caså. Chiar îi spune
apåsat lui D.B., într-o epistolå: „Vreau så-mi cumpår aici, o caså, måi
Bizdidicå, poate-mi gåse¿ti tu una, så må mut”. Noua lui cuno¿tin¡å –
D.B. era bra¿ovean, nåscut în 1906, absolvent al unui liceu real ¿i al
ªcolii superioare de comer¡ „Andrei ªaguna” – a cåutat ¿i a examinat,
împreunå cu Marele Alfa, cum a fost numit mai apoi de criticå, o sume-
denie de case. Niciuna, înså, nu i-a convenit bucure¿teanului dornic de
a respira pentru totdeauna aerul de dincolo de mun¡i. Nevoit så se întoarcå
în metropolå, nu renun¡å la gândul stabilirii în cetatea Bra¿ovului; inten¡ia
nu era a plecårii definitive. Låsase mobila ¿i toate celelalte lucruri la
familia Bizdideanu, în ªchei. Din Bucure¿ti - dupå cum îi scrie interlocu-
torului într-o misivå – „unde cade neprevåzutul când ¡i-e lumea mai dragå”,
se intereseazå în continuare de stadiul gåsirii locuin¡ei râvnite („De de-
parte må gândeam så vin la Bra¿ov...”). Dar n-a fost så fie, vorba filosofului
påltini¿an. Ca råsplatå - de¿i familia lui D.B. n-a pretins nimic pentru
ajutorul dat (satisfacerea cererii Poetului, påstrarea mobilei etc.) – Arghezi
s-a sim¡it obligat så ofere ceva în schimb, de unde reiese rigurosul lui
spirit moral, de¿i s-a glosat enorm pe arghirofilia sa. Totu¿i, D.B. refuzå;
caz în care Magistrul se vede silit så-i scrie mamei lui D.B., în ziua de 7
martie 1931: „De data aceasta nu må mai adresez fiului Dv., ci Dv. perso-
nal cu rugåmintea så-mi råspunde¡i cât datorez pentru påstrarea mobilie-
rului meu, cåci nu m-am gândit în niciun moment... så må folosesc de
amabilitatea Dv., de care am ¿i cam abuzat fårå nicio recuno¿tin¡å mate-
rialå. Recuno¿tin¡a moralå ve¡i avea-o totdeauna din partea noastrå ¿i
dorim ca så ne vinå rândul så vå servim ¿i noi, înså atât nu este de
ajuns”.

Fråmântat de acest gând, „domnul scriitor de la Bucure¿ti” ia decizia
de a trimite Bizdidenilor – în semn de mul¡umire – un aparat de radio. ªi
astfel, o întâmplare oarecare fåcea ca primul aparat de radio din ªcheii
bra¿oveni så fie cel pe care autorul Tabletelor din ºara de Kuty l-a trimis
acestora. De remarcat ¿i zelul Poetului în acest sens: pune atâta suflet
în asta, încât îl ¿i povå¡uie¿te, cu infinitå dragoste, într-o scrisoare din
„18.III.1931": „Iubite Domnule Bizdideanu, // Întârzierea mea, så n-ai
nicio grije, vine de la greutatea de a-¡i gåsi un aparat de care så fie toatå
lumea mul¡umitå, pe voltajul Bra¿ovului. În Bucure¿ti toate aparatele
fiind pe curent alternativ. Am posibilitatea de-a încerca toate aparatele,
de toate mårcile ¿i din 11 – ascultate, din ultimele tipuri, pe curentul
Bucure¿tilor, nu mi-a plåcut sonoritatea niciunuia. /Dupå ce-mi aleg
aparatul clar, care trebuie – ¿i sper så-l gåsesc pânå joi, vineri – trebuie
modificatå tensiunea electricå, a¿a cå mai trec câteva zile./Când viu, voi
veni cu aparatul, ca så-l ascult cum merge ¿i la Dv. la Bra¿ov, sunetul de
audi¡ie contribuind foarte mult la calitatea audi¡iei. // ªtiu cå la Dârste,
unde am stat acum vre-o 3 ani, aveam o audi¡ie excelentå //La revedere
¿i bune salutåri întregii famlii.//T.Arghezi // P.S. Stabile¿te 2 puncte
deasupra acoperi¿ului, la o distan¡å aproximativ 30 de metri, unde am
putea fixa cåpåtåirile (sic!) antenei, fårå så pierdem prea mult timp cåu-
tându-le împreunå. Eu voi sosi în ziua cînd voi putea avea aparatul, cam
pe la prânz ¿i a¿ voi så întindem amândoi antena ¿i så ascultåm la 12 ½
- 1 postul Bucure¿ti, ca så vedem cum îl prindem”.

Contextul nefiind prielnic pentru o nouå descindere în Bra¿ov, Maes-
trul trimite aparatul (marcå englezeascå), înso¡it de un tehnician, însårci-
nat cu montarea lui...

Arghezi a fost legat aproape ombilical de aceastå parte de Transilva-
nie. Admira¡ia nu-i putea veni decât din sentimentul cå apar¡ine acestui
spa¡iu binecuvântat prin obâr¿ie. Prin mamå, care l-a dus acolo atât din
pricini existen¡iale, cât ¿i din atrac¡ia mai mult ori mai pu¡in obscurå
pentru locurile natale. Micul Ionci/Jancsi - cunoscut, desigur, sub acest
apelativ de cåtre lumea din regiune - a påstrat neîndoios, în tihna sufletu-
lui ¿i în con¿tiin¡a sa rebelå, priveli¿tile acelor meleaguri, cu o altå alcå-
tuire geograficå ¿i imagine spiritualå, cu o altå determinare sentimentalå
¿i comportamentalå. Gândul la acel spa¡iu l-a urmårit de-a lungul întregii
vie¡i. O dovadå irefutabilå se aflå chiar în demersurile sale de a se întoarce
¿i de a se stabili pentru totdeauna în Transilvania.
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Bicentenar Tudor Vladimirescu
          Tudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEA

          (urmare din pagina 1)

Cel de-al doilea document este, de fapt, o
telegramå a Ligii Culturale din 25 ianuarie
1921, adresatå acelea¿i prefecturi, prin care so-
licitå constituirea unui „Comitet de doamne
care så trimea¡å la Bucure¿ti delega¡iuni de
doamne ¿i domni¿oare pentru centenarul Tu-
dor Vladimiresc” (Arh. St. Dolj, Pref. Dolj, serv.
ad-tiv., dos. 21/1921, inv. 43, f. 61).

Fårå îndoialå cå aceste douå apeluri au
fost recep¡ionate a¿a cum se cuvine unui erou
na¡ional, constituind un simbolic arc peste timp
întru eternizarea memoriei acestui „martir al
nevoilor poporului de jos” (A.D. Xenopol).

Peste ani, la 23 martie 2001, din ini¡iativa
Funda¡iei „Scrisul Românesc”, în prezen¡a unui
numeros public, a oficialitå¡ilor locale ¿i a I.P.S.
dr. Teofan Savu, Arhiepiscop al Craiovei ¿i Mi-
tropolit al Olteniei, pe Casa Glogoveanu din Cra-
iova (azi Tribunalul jude¡ului Dolj) a fost dez-
velitå o placå memorialå, care så aminteascå
despre copilåria ¿i adolescen¡a Eroului de la
1821, petrecutå la Craiova, în familia boiereas-
cå Nicolae Glogoveanu.

A¿a cum ve¿nicul întru pomenire, Înaltul
Mitropolit Nestor Vornicescu a consemnat în
lucrarea Sfin¡iei Sale: Descåtu¿area. 1821 (Edi-
tura Mitropoliei Olteniei, 1981), Biserica noas-
trå ortodoxå, apostolicå ¿i na¡ionalå, a fost din-
tru început alåturi de revolu¡ionarii lui Tudor,
våzând în aceastå mi¿care na¡ionalå o revolu¡ie
antifeudalå ¿i antifanariotå în consens cu
nåzuin¡ele „norodului”.

Tudor Vladimirescu a plecat, se ¿tie, din
Oltenia. Preo¡ii ¿i cålugårii au fost alåturi de
el. Månåstirile Tismana, Gura Motrului, Lai-
nici, de pildå, l-au sprijinit moral-cre¿tine¿te
¿i financiar, i-au adåpostit pandurii dupå uci-
derea sa mi¿eleascå. El însu¿i, domnul Tudor,
a ctitorit biserica din satul Prejna-Mehedin¡i
(din apropierea Månåstirii Tismana, satul de
ba¿tinå al Angelicåi ¿i Niculinei Stoican), în
acest sfânt låca¿ aflându-se ¿i portretul såu
votiv.

Mitropolitul cårturar Nestor Vornicescu a
consultat, în stilul såu caracteristic, docu-
mente ¿i izvoare interne privind cauzele, desfå-
¿urarea, consecin¡ele, semnifica¡iile Revolu¡iei
de la 1821, mårturii externe (memorii, rapoarte
consulare, presa vremii, coresponden¡å etc.).
De pildå, a apelat la ofi¡erul rus decembrist,
I.P. Liprandi, bun cunoscåtor al realitå¡ilor is-
torice ¿i sociale din Principatele Române, la ra-
poartele consulare ale vremii, în special cele
trimise din Bucure¿ti cåtre cur¡ile imperiale
europene, la comentariile arhiepiscopului ar-
mean Grigor Zaharian despre evenimentele din

1821 cuprinse în coresponden¡a sa, din care
reiese empatia pentru Revolu¡ia lui Tudor ¿i
Revolu¡ia sa: „Despre el se vorbe¿te cu multå
laudå de cåtre martorii oculari, cât ¿i despre
inteligen¡a, curajul såu înflåcårat ¿i vitejia sa”,
zice armeanul.

Contribu¡ia mitropolitului cårturar basa-
rabean pentru „domnul Tudor, olteanul”, este
esen¡ialå. Descoperirea unei matrice sigilarå
ineditå, mårturie certå sigiligraficå privind anul
1821, „o importantå relicvå a Revolu¡iei din
1821, exprimå acest moment istoric, dar poate
semnifica ¿i întreaga istorie a asupririi ¿i a re-
voltei poporului pentru «dreptate ¿i slobozenie»,
conchide Nestor Vornicescu. În aceastå matrice
este reprezentat un pandur, ea nefiind un sigi-
liu personal iconografic, «personajul din emble-
må personificând însu¿i poporul ¿i caracterul
mi¿cårii revolu¡ionare»”, fiind deci o reprezen-
tare alegoricå a luptei românilor pentru drepta-
te ¿i libertate, chiar prima reprezentare, cum a
demonstrat autorul cår¡ii. Nestor Vornicescu în-
cadreazå aceastå matrice sigilarå inelarå (de¿i
toate documentele provenite de la Tudor – pro-
clama¡ii, scrisori, arzuri cåtre Poartå, memorii
– aveau doar semnåtura sa, cu parafa „cu gla-
sul norodului celui nåpåstuit”) alåturi de femeia
cu bonetå frigianå din emblema Revolu¡iei fran-
ceze, „Gânditorul” de la Hamangia sau „Rugå-
ciune” brâcu¿ianå.

Dupå cum se ¿tie, la 23 martie 1821, Tu-
dor î¿i semna legåmântul sfânt cu Patria cu
urmåtorul text: „Må leg ¿i eu din parte-mi, cu
glasul ob¿tii norodului”.

Partea a doua a cår¡ii sale, Descåtu¿area.
1821, mitropolitul Nestor o dedicå episcopului
Ilarion al Arge¿ului, sfe¿nicul lui Tudor pentru
slujirea Bisericii stråbune ¿i descåtu¿area pa-
triei, capitol în care regåsim cântecul Mugur,
mugur, mugurel, cântat cu prilejul întronizårii
arhimandritului ca episcop (noiembrie 1820),
poemul-epitaf de la Månåstirea Antim din Bu-
cure¿ti, descrierea steagului Revolu¡iei, rolul
altor cårturari în sprijinirea Revolu¡iei ¿i a lui
Tudor, Gh. Lazår, Petrache Poenaru), ai unor
cåpitani din oastea lor etc.

Nestor Vornicescu aduce în discu¡ie ¿i
apari¡ia, în decursul istoriei, a unor semne fa-
tidice negative, existente ¿i în tradi¡iile popu-
lare; referitor la Revolu¡ia de acum douå vea-
curi, este consemnatå ¿i apari¡ia, la începutul
anului, a unei comete vestitoare a ac¡iunilor
nefaste ¿i trådåtoare a eterni¿tilor. Iatå con-
semnarea cu pricinå, preluatå de N. Iorga în
Izvoarele contemporane asupra mi¿cårii lui
Tudor Vladimirescu: „când feciorii lui Ipsilant
s-au pornit din pår¡ile Basarabiei ca så-¿i facå
oaste din grecime ¿i din arnåu¡ime ¿i din orice
adunare rea, câ¡i voia a se unui voin¡ii lor”, a-
tunci „s-au dat semn de mânie cereascå. På-
mântul s-a cutremurat în vreme neobi¿nuitå,
la ianuar 29 spre sâmbåta, la nouå ceasuri din
noapte. Cerul au aråtat o stea cu coadå prea
sub¡ire ¿i cåutarea stelei aceleia era de la Olt
cåtrå Bucure¿ti”. Tudor Vladimirescu a inter-
pretat cu optimism ¿i speran¡å apari¡ia acestei
comete într-un moment de råscruce istoricå,
a¿a cum împåratului cre¿tin Constantin cel
Mare i s-a aråtat pe cer crucea cre¿tinå. Scrie
Tudor cåtre vornicul C. Samurca¿, la 28 fe-
bruarie 1821: „Slavå Prea Bunului Dumnezeu
Atoate¡iitorului, Celuia ce n-a voit piorzarea no-
rodului såu cel nevinovat de cåtre mânile cele
sângeroase ale tiranilor boieri”.

Dar, cea mai strânså legåturå dintre Bise-
rica Ortodoxå Românå ¿i Tudor Vladimirescu
s-a fåcut prin episcopul de Arge¿, Ilarion, pildui-
toare mårturie de faptå cre¿tinå ¿i patrioticå
deopotrivå. Episcopul Ilarion Gherghiade a fost
„ca prim sfåtuitor ¿i ajutor” al lui Tudor Vla-
dimirescu în timpul pregåtirii ¿i derulårii Re-

volu¡iei, o conlucrare beneficå pentru cauzå
comunå. Bun patriot, adânc cunoscåtor al
realitå¡ilor ¡årii, cu o temeinicå învå¡åturå
teologicå ¿i istoricå, Ilarion a fost „påstorul”
aflat lângå „turma sa”.

Devenit episcop de Arge¿ la 20 noiembrie
1820 ¿i membru al Divanului a fost sfetnicul ¿i
prietenul lui Tudor, ajutându-l pe acesta så
cârmuiascå ¡ara între 23 martie ¿i 15 mai 1821.
Ilarion ¿i-a adus o contribu¡ie esen¡ialå la alcå-
tuirea ¿i redactarea unor documente necesare
explicårii programului ¿i necesitå¡ii Revolu¡iei,
la elaborarea la cumpåna dintre anii 1820-1821
a „Proclama¡iei, de la Pade¿-Tismana”, a „Arzu-
lui (tratatului) cåtre Înalta Poartå” ¿i a „Cererilor
norodului românesc”. Proclama¡ia, dupå unii
istorici, a fost alcåtuitå chiar în casa episcopu-
lui Ilarion din Bucure¿ti. Unele concepte ¿i ex-
presii de moralå socialå cre¿tinå, preluate din
Sfânta Scripturå, formularea unor revendicåri
privind via¡a eclesiasticå demonstreazå, fårå
tågadå, implicarea lui Ilarion în mod voit ¿i di-
rect în desfå¿urarea Revolu¡iei, contribuind,
totodatå, nu la amplificarea sau crearea unei
råzmeri¡e, ci la apropierea lui Tudor de partea
boiereascå na¡ionalå, la aducerea pe calea so-
cial-cre¿tinå a boierilor påmânteni prin måsuri
de despovårare a soartei celor mul¡i, a ¡åranilor.
Sfetnic de suflet, Ilarion l-a urmat îndeaproape
pe Tudor. În tabåra de la Bolintin (16 martie
1821), episcopul Ilarion l-a sprijinit în redacta-
rea proclama¡iilor sale cåtre bucure¿teni, iar
atunci când Tudor intrå în Capitalå, dupå 21
martie 1821 ¿i pânå la uciderea conducåtorului
Revolu¡iei, 13-27 mai 1821, Ilarion este zilnic
alåturi de Tudor. În Proclama¡ia lui Tudor, din
20 mai, cåtre bucure¿teni, condeiul lui Ilarion
este vizibil, el vorbe¿te de împlinirea dreptå¡ii
ca dorin¡å secularå ¿i sfântå a neamului româ-
nesc, de „na¿terea a doua a dreptå¡ilor noas-
tre”, adicå de rena¿terea neamului prin „încre-
din¡area cea sufleteascå”, asemenea înnoirii
Fiin¡ei fiecårui cre¿tin prin taina Sfântului
Botez.

Duminicå, 8 mai 1821, datå importantå nu
numai în istoria ¡årii, dar ¿i a Bisericii Ortodoxe
Române, în tabåra de la Cotroceni a Adunårii
poporului, dupå Sfânta Liturghie arhiereascå,
pandurii olteni ¿i popula¡ia Bucure¿tiului l-a
proclamat pe Tudor drept ¿i legitim conducåtor
al ¡årii. Dupå mårturiile contemporanilor, epis-
copul Ilarion l-a uns Domn pe domnul Tudor,
dupå rânduiala canoanelor biserice¿ti, urmând
voin¡a „norodului”.
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Ca o pildå a convie¡uirii în aceea¿i Persoanå, în fiin¡a episcopului Ilarion, a idealurilor
neamului såu cu spiritul Sfintei Scripturi, episcopul de Arge¿ a compus „o cântare a române¿tilor
påtimiri ¿i nådejdi: Mugur, mugur, mugurel”, cu prilejul festivitå¡ilor instalårii sale în scaunul
episcopal de Arge¿. Tudor a fost prezent la aceste festivitå¡i. Sunt versuri elegiace ¿i protestatare,
o autenticå „dozologie a suferin¡elor române¿ti” (Nestor Vornicescu).„Imnul lui Tudor”, pe textul
poemului poetului Ioan Alexandru (¿i el trecut la cele ve¿nice) a fost interpretat în premierå
na¡ionalå la Månåstirea Antim din Bucure¿ti, la 4 martie 1981, de corul Seminarului Teologic din
Craiova, condus de prof. Alexie A. Buzera, iar emo¡ionanta „Cântare a române¿tilor påtimiri: Mugur,
mugur, mugurel” a fost executatå de arh. Grigore Cârstea la catedrala Mitropolitanå din Bucure¿ti.

Dupå trådarea ¿i apoi moartea martiricå a lui Tudor, episcopul Ilarion a mers la locul uciderii
mi¿ele¿ti a lui Tudor, oficiind prohodul, împreunå cu preotul Ilie, la Månåstirea Butoiul de lângå
Târgovi¿te, pentru odihna celui care s-a ridicat întru fericirea „norodului” românesc.

„ªi cu durere de inimå am auzit ¿i am plâns, când l-au vândut pe Tudor doi cåpitani de-ai såi,
de l-au tåiat noaptea [...] ªi am mers cu pårintele Ilarion la månåstire de am fåcut slujbå pentru
odihna sufletului. ªi plângea lumea, ¿i pårintele Ilarion se båtea cu pumnii în piept ¿i da crucea
la norod så se închine. ªi multå jale era pe noi to¡i”.

Se repetå trådarea lui Mihai Viteazul, deplâns într-un mod asemånåtor de Baltazar Walter,
Palamed, Stavrinos. Ambele memente au fost genial transpuse în poezie de Adrian Påunescu în
Capul de la Torda:

Capul lui Mihai Viteazul de la Torda se ridicå,
ªi întreabå de ce ºara a råmas a¿a de micå
ªi Câmpia Tordei tristå îi råspunde lui cu jale:
„Fiindcå aståzi ducem lipsa capului Måriei Tale!”

Nu mai acuzaþi stråinii cå ne taie domnitorii,
Cå intimideazå ºara cu guverne provizorii.
Eu atât a¿ vrea så aflu, aråtându-ne obrazul:
Totu¿i, unde au fost românii, când a fost tåiat Viteazul?

Nu voi consuma otravå pentru niciun fel de Basta,
Totu¿i, unde-au fost ai no¿tri, ¿i atunci, ¿i-n vremea asta?
Cum se-ajunge pân’la gâtul Voievodului de ºarå,
Dacå nu-s trådåri acaså, lângå ura de afarå?

Capul lui Mihai Viteazul ne-a låsat numai cu trupul,
Nu conteazå cå stråinii n-aveau nici pic de scrupul,
Eu, de-o singurå-ntrebare, må scârbesc ¿i må mai mânii:
Totu¿i, unde-au fost românii? Totu¿i, unde sunt românii?

(Poezie cenzuratå în 1979)
Colaborarea Tudor Vladimirescu-episcopul Ilarion – pildå de faptå cre¿tinå ¿i patrioticå –

este o dpvadå peremptorie de implicare beneficå a Bisericii Ortodoxe Române în istoria na¡ionalå.
Fugit din Basarabia (nåscut la Lozova-Vorniceni), Nestor Vornicescu a gåsit în ºarå mediul

prielnic pentru împlinirea poten¡ialului såu religios, ¿tiin¡ific ¿i patriotic, în¡elegând ¿i slujind, ca
¿i celebrii såi înainta¿i, douå entitå¡i sfinte: Biserica ¿i Patria, ce nu puteau ¿i nu vor putea fi
despår¡ite vreodatå.

Tudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEA
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Frig

Nu må mai dor
articula¡iile în derivå
ale stelelor

Maia se apleacå
peste marginile stråvezii ale lumii

Ce vezi? o întreb
dar nu må aude

În galantarul de suflete
se face frig

Te våd

Te våd cu ochii tåi ireali
ce emanå o stranie strålucire
¿i iarna ardentå stråluce
un surâs acoperå durerile vechi
doar bulgåri de stele se nåruie peste mine
dispar eriniile
când de sub mantaua ploilor nesfâr¿ite
cu¡itul taie hotar între viitor ¿i trecut

Aceasta så fie lumina?

***

A¿ vrea så-¡i urc umerii, sânii, conturul buzelor
ca o furnicå
înainte de-a coborî pe muntele dragostei

N-am reu¿it

N-am reu¿it så-¡i dau de urma vreunui pas
te-am cåutat ca orbul prin gråmezi de moloz uman
umblând nåuc precum între tâlhari råstigni¡i
din orbitele cårora ciugulesc påsåri de pradå

fåptura ta de måtaså scânteietoare
nu le-a fost datå muritorilor, nici nemuritorilor
acesta a fost felul în care am voit så må împac
argumentul pentru întunecata mea resemnare

voi på¿i dincolo fårå så te fi strâns o datå în bra¡e
fårå så-¡i îmblânzesc vreo ¿uvi¡å rebelå
fårå så-¡i våd ochii
scufundându-¿i privirea în adâncul ochilor mei

voi coborî cu metroul în stråfundul påmântului
voi înota în marea sargaselor, voi zbura cu avioanele
pråfuite
în gerul cosmic al zâmbetului tåu
î¡i voi auzi glasul în vacarmul vociferårii umane

ca pe o trompetå îndepårtatå sunând stingerea într-o
cazarmå
în care nu mai existå niciun soldat

¿i må voi pleca voii celei din urmå
fårå cuvânt

Femeie

Deconectat de
aparatele ce între¡in via¡a
când pleci

Când te întorci
må inundå råsåritul de soare
¿i vântul cald antrenat
de ozonul pe care-l respiri

PPPPPoooooemeemeemeemeeme Radu Ulmeanu
Întind mâinile
dupå aceastå întrupare a visului
cu gestul eminescian
cunoscut

Femeie împrå¿tiind beznele mor¡ii
însåmân¡ându-mi inima
råstignindu-må
pe crucea trupului tåu

Cântec de dragoste

De când te-am cunoscut
mi-e plinå inima de privighetori

Mai dau ¿i ciocârliile pe-acolo
dar noaptea nu prea am timp så le ascult

Toate întâmplårile vie¡ii

Toate întâmplårile vie¡ii mele sunt la un timp indefinit
între prezent, viitor ¿i trecut
între noapte ¿i zi
între moarte ¿i via¡å

na¿terea n-o pun la socotealå
e jerba de luminå care mi-a luat vederea pe veci
înlocuind-o cu primele mele cuvinte
bolborosite

bolborosesc ¿i-acum cântece, istorii nemaivåzute
nemaicitite
împår¡ite în mod egal
între lumea de-aici ¿i lumi de dincolo

din când în când îmi apaså con¿tiin¡a o floare
strivindu-må
sub greutatea petalelor înmiresmate

eu sunt solul dintr-o ¡arå, pare så-mi spunå,
pe care n-o vei cuceri niciodatå
în care nu vei ajunge nicicând
niciunde n-o vei vedea, auzi sau cânta
cu ace¿ti ochi, cu aceste urechi ¿i cu gura

iar eu par s-o ascult
¿i par så mor
¿i-a rena¿te
în durerea din urmå

Loterie

Am câ¿tigat la loteria numerelor imposibile
o imposibilå via¡å ¿i imposibile bunuri pentru
între¡inerea ei

un soare col¡uros se rote¿te invers pe cer toatå
noaptea
¿i luna îmi dogore¿te umerii goi
când strâng în bra¡e trupuri de întuneric

un vânt de la sud îmi smulge unghiile
un altul din nord îmi arunca barca fragilå pe valuri
încremenite

iar femeia iubitå må strigå din fundul påmântului
unde nu pot ajunge

pot doar så cânt, så dau serenade
cu buzele uscate murmurând cuvintele stråmo¿e¿ti
pe care nimeni nu le-n¡elege

¿i în splendoarea amurgului albåstrui
îmi plimb herghelia de cai tropotind
pe spinarea unei alte planete

Memento

Când ¡i se desface sufletul
bucatå cu bucatå
fâ¿ie cu fâ¿ie
de parcå se sfâ¿ie lumea

de fapt nu se întâmplå nimic
astrele lumineazå la fel
dupå bunul lor obicei
¿i ziua ¿i noaptea

vântul bate mai rece, mai cald
påsårile în zbor se rotesc sau nu
ma¿inile circulå pe stråzi
oamenii umblå dupå una ori alta

doar inima ¡i se face ¡åndåri
doar ochii ¡i se întunecå
doar cuvintele ce nu se rostesc
î¡i sparg auzul

la geamurile lumii stå Dumnezeu
¿i nu mai ¿tii dupå chipul såu sfânt
ce alt chip se ascunde
ce al¡i ochi strålucesc

Cavalerul

Cavalerul tristei figuri
în veacul XXI
cålare pe computer ¿i plesnind din mouse
pe lângå bietul Rosinante zbârnâind din boxe dogite
ba cu un like ba un abhor

cåutând mori de vânt
într-un peisaj mult mai pestri¡
cu ora¿e tentaculare
co¿uri fumegând
avioane bråzdând cerul
sateli¡i piuindu-i în casca ruginitå

¿i culmea trådårii
Sancho dezvirginând mereu câte o Dulcinee

s-a hotårât så punå armele-n cui
¿i a murit demn
cu cartea lui Cervantes pe piept
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Valeriu Anania
- un bun prieten al lui Tudor Arghezi

VVVVValeriu Ananiaaleriu Ananiaaleriu Ananiaaleriu Ananiaaleriu Anania

În toamna lui 1943, se afla în deten¡ie, la Curtea Mar¡ialå de
Bucure¿ti (a¿a fiind numit, pe vreme de råzboi, Tribunalul Militar), ¿i
scriitorul VVVVValeriu Ananiaaleriu Ananiaaleriu Ananiaaleriu Ananiaaleriu Anania, membru al cinului cålugåresc, pe care poetul
îl cunoscuse prin 1900 la Månåstirea Cernica - mårturisindu-i cå a venit
aici ca „så învå¡ a scrie pe dedesubt” - , dar acum îl ¿tia la månåstirea
gorjeanå Polovragi din cheile Olte¡ului, unde îi ¿i trimite o scrisoare:

„În 1943, din Lagårul Târgu-Jiului i-am trimis prin po¿tå o
îmbrå¡i¿are, cu îndoiala cå ar fi putut så ajungå pânå la el. Gândeam în
privin¡a evenimentului la fel. Poetul sålå¿luia, prin apropiere, la schitul
Polovragi. Îmbrå¡i¿area nu l-a gåsit, la schit. Poate cå-l izolaserå
autoritå¡ile pe undeva, pentru peniten¡å. Spiritul lui trebuie så fi fost
suspectat de atitudini. Dar stare¡ul schitului, un cålugår cu sensibilitå¡i,
în loc så o denun¡e, i-a påstrat scrisoarea celui absent vârâtå în foile
Evangheliei, pe altar.” 1

În evocarea „Amintiri la statura ceasului de-acumAmintiri la statura ceasului de-acumAmintiri la statura ceasului de-acumAmintiri la statura ceasului de-acumAmintiri la statura ceasului de-acum”2 – „Localnic al
Târgului Jiilor” -, Valeriu Anania, care-l reîntâlnise pe poet prin 1942,
reproduce scrisoarea trimiså de Tudor Arghezi la Månåstirea Polovragi:

„17 oct. Ziua Domnului, 1943
Blagoslove¿te, Pårinte Anania!

Dacå e¿ti la Polovragi ¿i încå nu ¡i-ai început medicina la Bucure¿ti,
rândurile mele o så-¡i spuie så suntem vecini de månåstire, cuvio¿ia ta
la schit ¿i eu la lagår, tot un fel de monahism ¿i aici, cu diferen¡a cå
aceastå chinovie, din care î¡i trimit amintirea mea, e cam interna¡ionalå
¿i eterodoxå. Avem ¿i noi o bisericu¡å, gata construitå, de curând, ¿i încå
nesfiin¡itå, curatå ¿i clarå ca un chivot de altar, ¿i am gåsit într-însa un
zugrav foarte båtrân, lipit cu ochii ¿i pensula lui albastrå, de fa¡a proas-
påtå a lui Iisus. Parângul de colea, de peste drum, se uitå drept în turla
ei, ca o icoanå de piatrå a lui Dumnezeu.

ºi-am råmas de mult dator un råspuns la o scrisoare a cuvio¿iei
tale, lungå, primitå acaså, în Bucure¿ti. Amânându-l în fiecare zi, zilele
s-au fåcut såptåmâni ¿i såptåmânile luni, fårå så må fi învrednicit pânå
azi, când ståm alåturi, în marile seninåtå¡i ale Carpa¡ilor, så iau odatå
condeiul din cålimarå pentru tânårul meu sihastru.

Sunt localnic al Târgului Jiilor lui Tudor, a cåruia statuie micå må
a¿teptam så o gåsesc de multe ori mai înaltå, grandioaså ca ¿i destinul
pe care l-a servit, cum îl mai slujim unii din noi, în råspår cu vremea, ¿i
azi de la zintâi ale lunii. Lucrez la o pieså de teatru, fågåduitå TeatruluiTeatruluiTeatruluiTeatruluiTeatrului
Na¡ionalNa¡ionalNa¡ionalNa¡ionalNa¡ional pentru luna asta, citesc ¿i cred în viitorul ¿i puternicia neamului
nostru, cåruia fiecare din noi, în felul lui, i-a dat din inima ¿i din cugetrul
lui câteceva. La vârsta mea, nu i-am putut da mai mult ca ni¿te slove
durute, care au fost socotite påcåtoase. Må îmbårbåteazå înså umbra lui
Tudor ¿i încå ceva, copaia din care îmi iese obâr¿ia ¿i în care taicå-meu
a fost legånat cu piciorul bunicii mele, la furcå, pe aici prin prejur, la
Cårbune¿ti, acum 80 de ani. În rugåciunile schitului adu¡i aminte,
Pårinte, ¿i de robul lui D-zeu, care te îmbrå¡i¿eazå.

Tudor Arghezi”Tudor Arghezi”Tudor Arghezi”Tudor Arghezi”Tudor Arghezi”
Aceasta este scrisoarea de care pomene¿te Tudor Arghezi în „Predos-

lovia” sa la poemul dramatic „Miori¡a” al lui Valeriu Anania (carte apårutå
târziu, când scriitorul se gåsea cu rosturi ecleziastice în Statele Unite
ale Americii, octombrie 1965).

„Am gåsit cartea po¿talå a lui Arghezi, sositå între timp, pe care
stare¡ul Gherasim Bica
mi-o påstrase cu sfin¡e-
nie, dar nu între foile
Evangheliei din altar,
cum gre¿it a re¡inut-
sau a exagerat – Arghe-
zi, ci între scoar¡ele
ceaslovului din chilia
lui”.3

Pe fa¡a cår¡ii po¿ta-
le, la expeditor, poetul
¿i-a scris noua adreså:
„Tudor Arghezi, Lagårul
de interna¡i politici, Tg.
-Jiu”, lângå care se pot
vedea cele douå ¿tam-
pile: cea politicå (a lagå-
rului) ¿i cea militarå
(era vreme de råzboi):

„E de presupus cå
unele accente ale scriso-
rii ar fi îndrituit cenzura
politicå så opreascå
scrisoarea (Arghezi în-
su¿i se îndoise cå aceas-
ta ar fi putut ajunge

pânå la mine, ceea ce
înseamnå cå accentele
nu erau simple scåpåri).

Dacå totu¿i epistola
a ie¿it dintre sârmele
ghimpate, aceasta i s-a
datorat, fårå îndoialå, co-
lonelului Leoveanu, co-
mandantul Lagårului,
care avea pentru poet o
stimå deosebitå ¿i care l-a
cru¡at de unele rigori ale
deten¡iei. Mult mai târziu,
prin 1956 sau 57, Arghezi
mi-a povestit cå-l aflase
pe Leoveanu într-un spi-
tal din Bucure¿ti ¿i cå se
dusese la el, împreunå cu
Paraschiva ¿i cu semnele
recuno¿tin¡ei. Nu era sin-
gurul caz în care poetul se
sim¡ea dator så se plåteascå de asemenea datorii. În perioada cât a fost
absent din literaturå, adicå între 1949 ¿i 1955, o vreme destul de grea,
uneori foarte grea, aproape de limita de jos a existen¡ei lui ¿i a familiei.”4.

Intui¡ia lui Arghezi privitoare la lipsa prietenului såu Anania de la
schit era exactå, cåci iatå ce mårturise¿te înaltul ierarh al Mitropoliei
Clujului, Cri¿anei,Vadului ¿i Feleacului, într-o evocare despre acei ani
de tristå amintire, datatå 15 februarie 2006, pentru cartea pårintelui
Moise:

«Dumnezeu în temni¡å«Dumnezeu în temni¡å«Dumnezeu în temni¡å«Dumnezeu în temni¡å«Dumnezeu în temni¡å
Må aflu la vârsta amintirilor, iar acestea nu sunt pu¡ine când e vorba

de prezen¡a ¿i lucrarea lui Dumnezeu în sistemul concentra¡ionar.
Experien¡a mea de de¡inut politic se întinde (desigur, cu intermiten¡e) pe
durata a peste douå decenii. În 1943 (sub dictatura lui Antonescu)
ispå¿eam o condamnare de ¿ase luni ¿i må aflam în închisoarea Cur¡ii
Mar¡iale (a¿a se chema Tribunalul Militar în vreme de råzboi) pe strada
Negru Vodå, din Bucure¿ti (…) Cåtre sfâr¿itul lui ianuarie am fost strå-
mutat la Jilava (…). În februarie am fost transferat în Lagårul de Interna¡i
Politici din Târgu-Jiu, anume în sec¡ia a doua, o amestecåturå de de¡inu¡i
politici la propriu, precum ¿i foarte mul¡i dezertori de pe toate fronturile
¿i de toate na¡iile, a¿a încât imensa baracå de scânduri, cu priciuri pe
patru caturi, purta porecla de Arca lui Noe. Sec¡ia întâi era pentru cei
avu¡i, care-¿i puteau plåti hrana ¿i confortul; din ea plecaserå, nu de
mult, Victor Eftimiu, Tudor Arghezi ¿i, mi se pare, Zaharia Stancu. Cea
de a treia, la numai cincizeci-¿aizeci de metri de a noastrå, le era rezervatå
în exclusivitate comuni¿tilor, pe care-i vedeam plimbându-se prin ¡arcul
de sârmå ghimpatå. Se spunea cå acolo era ¿i Gheorghiu-Dej (cel care
avea så evadeze câteva luni mai târziu).

Comandantul lagårului era colonelul LeoveanuLeoveanuLeoveanuLeoveanuLeoveanu. ªtiam cå din ordinul
såu se construise în curte o bisericå de lemn (pe care Arghezi, într’o
scrisoare trimiså mie din lagår la vremea când eu eram încå liber ¿i pe
care am gåsit-o la Polovragi dupå ce am fost eliberat, o caracteriza „curatå
¿i clarå ca un chivot de altar”, s.n. Z.C.). Dupå sfin¡irea ei, un preot din
ora¿ a fost numit så oficieze slujbele, iar råspunsurile liturgice urmau
så-i fie date de un cor al de¡inu¡ilor politici, mult mai numero¿i decât pe
Negru Vodå. În sec¡ie ne aflam doi clerici, eu ¿i un preot din Moldova,
Istrati. Spre surprinderea noastrå, când locotenentul de serviciu i-a scos
pe ortodoc¿i pentru a asista la prima Liturghie, acesta ne-a spus cå, din
ordinul comandantului, cei doi preo¡i nu au voie så meargå la bisericå ¿i
vor råmâne în baracå.

Am cerut de mai multe ori så fiu primit „la raport”, spre a-i cere
colonelului explica¡ii, dar am fost refuzat. Atunci am declarat cå voi intra
în greva foamei, comandantul s’a speriat ¿i m’a primit de îndatå,
spunându-mi cå, dupå pårerea lui, un preot condamnat nu mai este
vrednic så intre într’o bisericå. Eu i-am demonstrat cå, dimpotrivå,
påcåto¿ii sunt primii care au nevoie de bisericå, ¿i i-am dat exemplul
tâlharului de pe cruce. Asta l-a luminat, l-a încålzit, a devenit prietenos,
a stat mult de vorbå cu mine ¿i mi-a låudat „nesupunerea”. Asta, zicea
el, se cheamå consecven¡å.

– Vezi dumneata, pårinte, bisericu¡a aceasta a fost în întregime
lucratå de comuni¿ti, fiindcå doar printre ei se aflå me¿teri califica¡i pentru
o astfel de treabå. ªtii înså ce s’a întâmplat? La sfin¡ire, i-am invitat ¿i pe
ei så participe, dar au refuzat: Domnule comandant, ne-a¡i dat ordin, am
fåcut-o, dar în ea nu intråm… ªi asta, vezi, se cheamå tot consecven¡å.»5

Documentar deDocumentar deDocumentar deDocumentar deDocumentar de

Zenovie CZenovie CZenovie CZenovie CZenovie CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
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NB. În perioada pregåtirii monografiei noastre „Tudor Arghezi ¿i
spiritul Olteniei”, apårutå în 2008 la Editura „Scrisul Românesc” din
Craiova, ne-am adresat IPSS Bartolomeu Anania, Mitropolit al Clujului,
Albei, Cri¿anei ¿i Maramure¿ului, rugându-l så ne punå la dispozi¡ie
scrisoarea pe care i-a trimis-o Arghezi, în toamna lui 1943, la Polovragi,
din Lagårul de interna¡i politici de la Tg.-Jiu. Am råmas profund im-
presionat ¿i îndatorat, desigur, când, prin Cancelaria Mitropolitanå, am
primit un plic cu CD-ul pe care erau scanate fa¡a ¿i versoul cår¡ii po¿tale
în discu¡ie. Drept care, le reproducem în contextul acestui articol. Cu
men¡iunea cå fotocopia cår¡ii po¿tale trimise nouå, fa¡å ¿i spate, a fost
pentru prima datå publicatå. Dupå care a fost inseratå în revista
„Portal-MÃIASTRA” (Tg.-Jiu), de unde a fost preluatå pe re¡eaua de
internet. Originalul se aflå, desigur, în „arhiva Anania”.(Z.C.)

1 „Valeriu Anania, 1958-1965, Bucure¿ti-Geneva”, inseratå în Scrieri, vol. 33,
pp. 426-431. Prefa¡å la volumul Miori¡a al lui Valeriu Anania, E.P.L., 1966, pp. 5-10,
semnat: Tudor Arghezi.

2 Nicolae Drago¿, „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi”, I, Ed. Eminescu, Bucure¿ti,
1981, pp. 20-53.

3 Op. cit., p. 33.
4 Ibidem, pp. 34-35
5 Cf. www.arhiepiscopia-ort-cluj.org/wordpresswww.arhiepiscopia-ort-cluj.org/wordpresswww.arhiepiscopia-ort-cluj.org/wordpresswww.arhiepiscopia-ort-cluj.org/wordpresswww.arhiepiscopia-ort-cluj.org/wordpress
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DALILA LUI EMINESCU…
... ªi totu¿i, trebuie så mai spunem câteva cuvinte despre acest „alt

bolnav d’acolo, unu’ furios, care-a fost director sau profesor de liceu la
Craiova”, sau „tenor”, „artist” cum zic al¡i biografi. Numele lui întreg apare,
aproape în mod ostentativ, doar la Eminescu însu¿i, în interogatoriul
luat la 12 iunie 1889 – probabil dupå prima loviturå, cea cu piatra din
pra¿tie – de cåtre judecåtorul Brusan în prezen¡a lui Titu Maiorescu ¿i a
celorlal¡i curatori ai poetului: „Sunt Matei Basarab – stå scris în acel
interogatoriu – , am fost lovit la cap de cåtre Petre Poenaru, milionar, pe
care regele l-a pus så må împu¿te cu pu¿ca umplutå cu pietre de diamant
cât oul de mare (…) /Este/ un om bogat care are 48 de mo¿ii, 48 de râuri,
48 de garduri, 48 de case, 48 de sate ¿i care are 48 de milioane.” – ¿i la
sora poetului, Hanrieta, în scrisoarea din 22 iunie 1889 cåtre Cornelia
Emilian: „Atât vå spun, ¿i vå rog så spune¡i la to¡i cå nenorocitul meu
frate a murit în cea mai din urmå mizerie, ¿i moartea i-a fost cauzatå
prin spargerea capului ce i-a fåcut-o un nebun, anume Petrea Poenaru.”
Låsåm deoparte faptul cå Hanrieta n-a fost crezutå (zicându-se cå s-a
låsat influen¡atå de Scipione Bådescu, ziaristul inflamat de la Boto¿ani)
– dar constatåm cå identitatea acestui Petre/Petru Poenaru n-a fost nici
måcar discutatå pânå acum.

Cu totul întâmplåtor gåsim în bogatele dar foarte stufoasele note de
subsol ale cår¡ii D-lui C. Popescu – Cadem: Titu Maiorescu în fa¡a instan-
¡ei documentelor (Edit. Biblioteca Bucure¿tilor, 2004) câteva informa¡ii
pe care suntem datori så le oferim publicului – în locul autorului, sau
pentru a-l ruga så revinå însu¿i. Avertizåm, a¿adar, cå este o ipotezå de
lucru pe care doar o enun¡åm – fårå a o urmåri (necesitând scotociri
intense prin arhive, fa¡å de care apeten¡a nu ne-a între¡inut mai nicio-
datå). Este vorba, a¿adar, despre Cleopatra Lecca Poenaru, personaj foar-
te controversat în biografia eminescianå, despre care s-a scris în mod
diferit de cåtre N. Påtra¿cu, G. Cålinescu, ªerban Cioculescu, Barbu
Brezianu – ¿i Dl. C. Popescu – Cadem dore¿te så îndrepte lucrurile. Este,
desigur, vorba de un amor târziu al lui Eminescu, cel care i-ar fi dedicat
Pe lângå plopii fårå so¡. Pe scurt: nåscutå în 1838, fiica pictorului C.
Lecca din Craiova s-a cåsåtorit în 1865 cu un militar, Grigore Poenaru pe
numele lui, maior ¿i apoi colonel, mare jucåtor de cår¡i, be¡iv, scandalagiu,
båtåu¿, care i-a tocat averea fåcând-o så divor¡eze de el în 1878.

Au avut împreunå 5 copii, nåscu¡i între 1865 ¿i 1873, iar la divor¡
mai tråiau trei: douå fete ¿i – aten¡ie, un båiat, primul nåscut, care se
numea Petru Poenaru. Dl. C. Popescu – Cadem nu ne spune anul na¿terii,
dar bånuim cå poate fi anul 1866 – ceea ce ar face ca, în 1889, el så fi
avut 23 de ani. (N  Påtra¿cu îl aminte¿te: e pu¿tiul de care Eminescu se
ascunde într-un dulap când este surprins în vizitå la maicå-sa...) În¡e-
legem cå s-a tras cåtre tatå, pentru cå mama îngrijea de cele douå fete pe
care le ¡inea la Ia¿i, în pensionul Emiliei Humpel, sora lui Titu Maiorescu.
Criticul, se ¿tie,  aminte¿te de câteva ori cå mama neglijeazå så-¿i achite
taxele pentru educa¡ie; în scrisorile lui M. Eminescu din 1882 cåtre Vero-
nica Micle este consemnatå constant o sumå de bani, 50 de lei, pe care
poetul îi împrumutå la început de la un amic din Giurgiu, apoi îi trage
din leafa sa de ziarist, ¿i-i  încredin¡eazå prietenei sale, la Ia¿i, pentru a
achita o datorie cåtre D-na Humpel – iar la un moment dat exclamå:
„Cette famme, cette famme!”; este mai mult decât sigur cå poetul este un
mijlocitor care achitå aceste taxe. Mai în¡elegem, apoi, din cartea autorului
de fa¡å, cå mama era, sau devine, ea înså¿i pasionatå de cår¡ile de joc
sperând så-¿i recâ¿tige ¿i astfel mo¿iile pierdute de fostul so¡. Iarå¿i: se
¿tia cå ea este prototipul Dalilei din Scrisoarea V, mai ales versurile din
manuscrise descriind-o ca pe „dama de cupå” ce-¿i alege partenerii pentru
„craialâc”; în vecinåtatea acestor ciorne, ¿i ciorna cunoscutei scrisori a

poetului: „E¿ti o mizerabilå cochetå, Cleopatra. Tu m-ai ucis moralice¿te.
Mi-ai rupt ¿ira spinårii, m-ai de¿elat moralice¿te încât nu mai pot avea
nici o bucurie în via¡å. Mi-e atât de frig înlåuntrul inimei, sunt atât de
båtrân Dalilo, ai fåcut så cazå toatå primåvara vie¡ii mele la påmânt încât
nu s-alege nimic de ea. ªi de ce? Ce råu ¡i-am fåcut eu…”. Ciornele poe-
mului eminescian descriu o jucåtoare înråitå de cår¡i care alege parteneri
de crailâc – iar documentele citate de dl. C. Popescu – Cadem atestå
faptul autentic.

Mai departe scenariul virtual ar putea fi acesta: Dalila luându-i-se
poetului din mânå în 1886 ¿i publicându-se într-un ziar, Epoca, desigur
cå trebuia så ducå în lume, odatå cu ea, ¿i umbrele realitå¡ii – altfel, de
ce se lua tocmai aceasta?! Episodul se pierde, înså, în umbrele groase ce
înso¡esc grupul Junimii (cu secretele lui feminine, vezi-o pe Mite Kremnitz
„odalisca lui Maiorescu”, etc.), al epocii în general. E materie pentru un
bun roman de moravuri în notele de subsol ale D-lui C. Popescu – Cadem,
dar se ridicå, iatå, întrebarea dacå nu cumva acest Petru Poenaru va fi
fost profesora¿ prin Craiova – ¿i, apoi, dornic så-¿i råzbune tatål de infi-
delitatea Cleopatrei, ca „Dl. Goe” dar fårå såbiu¡å de lemn ci cu pra¿tie ¿i
bolovan – ori dornic chiar så-¿i råzbune mama de „mitul zilei” creat în
jurul ei prin Dalila lui Eminescu…   Dl. C. Popescu – Cadem este dator så
scoatå din subsoluri aceste fragmente de informa¡ii – între altele, ¿i pentru
cå-¿i propune, cum declarå la pp 38-39, ¿i cum procedeazå în întreg capi-
tolul „T. Maiorescu ¿i M. Eminescu”,  p. 38-53, så verifice documentar
ipotezele de lucru din cartea noastrå A doua via¡a a lui Eminescu, din
1994. Or, problema criminalului lui Eminescu se pune implicit în acea
carte – ¿i nu te po¡i juca de-a coinciden¡ele cu asta.

ALEXANDRU G. DJUVARA
 – UN  ACCIDENT PERPETUU ÎN EMINESCOLOGIE  ?

O legåturå care se impune este aceea cu numele lui Al. G. Djuvara
(1858-1913), un apropiat, poate chiar prieten al lui  M. Eminescu – ¿i
sigur apropiat ¿i emul al lui Al. Macedonski (vrea så-i împace pe cei doi).
Personaj foarte interesant, dar pierdut în arhive ¿i amintiri trunchiate,
cel care a publicat primul în ¡arå Luceafårul, ¿i care, iatå, chiar manuscri-
sele unor poezii eminesciene, pe care urma¿ii såi le doneazå Bibliotecii
Academiei Române în anii ’60 ai secolului trecut. Comentåm pe scurt
cazul, ca så se vadå cum se încurcå lucrurile de la sine ori voit în istoria
literarå. Dona¡ia cåtre Academie este comentatå în revista Via¡a româ-
neascå, (Nr. 8/1961, p. 162-163) de cåtre donator,  Constant Ionescu,
care vorbe¿te chiar de o „prietenie” dintre ei, ¿i afirmå cå Eminescu i-a
dat lui Al. G. Djuvara „manuscrisele a trei din poeziile sale: Renun¡are,
Nu må în¡elegi ¿i Scrisoarea V, înso¡ite de câteva rânduri afectuoase” –
dar nu redå acele rânduri, drept pentru care afirma¡ia nu este credibilå.
Ion Cre¡u comenteazå, în cartea sa: Mihai Eminescu, biografie documen-
tarå, 1968, p. 307, considerând cå cei doi nu puteau fi de loc prieteni,
pentru cå în manuscrise poetul îl încondeiazå nepotrivit pe Al. G. Djuvara,
¿i cå, dacå poetul însu¿i i-ar fi dat aceste manuscrise, gestul nu se putea
petrece în 1883, „înainte de a fi internat în sanatoriul doctorului Ober-
steiner”, cum sus¡ine Constant Ionescu – ci prin 1880, când sunt definiti-
vate poeziile respective (se gåsesc variante databile din acest an ¿i între
manuscrisele eminesciene). Aceastå „ceartå” cu donatorul face ca lucrurile
så nu se mai discute, iar Marin Bucur då un fel de verdict atunci când
vorbe¿te de Un ignorat al bibliografiei eminesciene: Alexandru G. Djuvara
– primul editor în ¡arå al poemului „Luceafårul” (în iulie 1883, în revista
sa, Dunårea, din Bråila, acesta preia textul Luceafårului eminescian dupå
Almanahul României June din Viena, unde apåruse în aprilie; Convorbi-
rile literare îl vor prelua abia în august; sunt diferen¡e de text, iar Dunårea
este mult mai apriopiatå de Almanah, vezi mai jos). În Caietele Mihai
Eminescu, VI, Ed. Eminescu 1985, p.78-92. Marin Bucur trimite la o bi-

NOI IPOTEZE DESPRE MOARTEA LUI EMINESCUNicolae Georgescu

Cleopatra Lecca.DALILA
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bliografie impresionantå (despre personalitatea lui  Al. G. Djuvara au
scris: Radu Portocalå, Emil Slåtineanu, G. Duca, Th. M. Stoenescu, C.
Banu, Titu Maiorescu, L. Kalustian, Petru Comarnescu, Ion Vitner, –
totu¿i, acesta nefiind un argument hotårâtor ca numele såu så figureze
nici måcar în Dic¡ionarul General al Literaturii Române) – dar nu spune
nici un cuvânt despre Constant Ionescu ¿i I. Cre¡u. Autorul se referea la
prima edi¡ie a Bibliografiei Mihai Eminescu, cea din 1976, de unde numele
lui Al. G. Djuvara lipse¿te într-adevår1. Omisiunea putea fi remediatå în
edi¡ia a doua a Bibliografiei, monumentalul tom din anul 1999, dar n-a
fost så fie a¿a.2 Putea fi, apoi, rezolvatå de monumentalul Corpus al recep-
tårii critice a operei lui Mihai Eminescu, din care d-nii Ionel Opri¿an ¿i
Theodor Vârgolici au scos, deja, 25 de volume – dar iarå¿i n-a fost så fie.3

Cercetåtorul Zamfir Bålan a scos, în anii no¿tri, trei edi¡ii, fiecare în
parte revåzutå, tot în chip de monument comemorativ pentru Luceafårul
lui Mihai Eminescu publicat de Al. T. Djuvara în iulie 1883 în ziarul Du-
nårea din Bråila – dar la fel: complexul se adânce¿te în loc så se limpe-
zeascå. Ce så zicem?! Bånuim cå acest Constant Ionescu avea „bube
politice” ¿i nu putea fi citat – drept pentru care se trece sub tåcere ¿i
mårturia sa de donator, care era esen¡ialå în fond. (Era, de fapt, un
personaj de Scrinul negru:  a tråit pânå în1974, fusese jurist cu doctoratul
în drept interna¡ional la Paris, în perioada interbelicå a cålåtorit mult
stabilindu-se ¿i la Paris, un timp, unde a publicat douå romane în limba
francezå fiind prieten cu Ana de Noailles; în 1968 scoate, la noi, o carte
de amintiri despre Camil Petrescu, al cårui apropiat a fost toatå via¡a.
Pentru anii 1960 – un interbelic incomod care se bagå între eminescologi
fårå a avea chemare ¿i… re¡inere în vreo institu¡ie –  ca Ion Cre¡u, editor
interbelic al publicisticii eminesciene ¿i reintegrat, tocmai acum, la Ins-
titutul de lingvisticå.)

Dl. Zamfir Bålan are chiar o concluzie tran¿antå: nu poate fi vorba
de o „prietenie” între Eminescu ¿i Al. G. Djuvara: „Dimpotrivå, o însemnare
a lui Eminescu, råmaså în manuscris (mss. 2264), datând din perioada
iulie-decembrie 1882 (vezi Magdalena Vatamaniuc, în Mihai Eminescu,
Opere XIII, p. 533), pune sub semnul întrebårii „distinsa prietenie” (I.
Cre¡u) dintre Mihai Eminescu ¿i Al. G. Djuvara. Atacându-l într-un limbaj
dur pe Macedonski, Eminescu adaugå: „Ba sârbul a gåsit ¿i un låudåtor
– un grec – Giuvaras – în Bråila”. (Vezi Nota editorialå la:  Mihai Eminescu:
Luceafårul. Edi¡ia a treia, revåzutå. Edi¡ie îngrijitå de Zamfir Bålan. Edi-
tura Istros Muzeul Bråilei, Bråila, 2002.)

Neaten¡ie, gre¿ealå, concluzie pripitå. Nu d-na Magdalena Vatama-
niuc este editoarea Vol. XIII din Opere – ci distinsul D-sale pårinte, Dl.
Dimitrie Vatamaniuc. Eminescu nu îl atacå într-un limbaj dur pe Mace-
donski, ci este invers: Macedonski îl atacase foarte dur pe Eminescu, în
notele la poemul Via¡a de apoi („Acest individ, råu crescut ¿i gro-solan,
care nu ar fi fost bågat fecior în caså de tatål meu, este însårcinat a
re-prezenta aståzi, prin gazetårie, partidul boierimii. Oricine cunoa¿te pe
acest bulgar, nu poate decât så deplângå ¡ara în care «boierii» au ajuns
så se reprezinte prin asemenea lighioanå.” – ¿i altele de acela¿i fel, ba
încå mai dure, care stau în Literatorul, dar pe care noi nu le prea ¿tim
pentru cå dl. Adrian Marino le-a omis, din delicate¡e probabil,  din edi¡ia
Macedonski pe care o avem la dispozi¡ie… Poemul fusese  publicat în
Literatorul  ca o prelungire a triumfului dupå polemica durå Nicolae Xeno-
pol-Mihai Eminescu din aprilie 1882 – iar acum Mihai Eminescu  î¿i cåuta
vorbele pentru un råspuns ¿i însåila în manuscrise fapte ¿i idei. Însem-
narea despre „grecul Giuvaras” se terminå în limba greacå: eis ten Brailan
(cu scriere greceascå) iar nota imediat urmåtoare  începe cu „Noul Bizan¡
s-a cretinizat moralice¿te sub domnia turcului ¿i  trebuia så se cretinize-
ze...” – ceea ce atrage aten¡ia cå poetul face jocul de cuvinte cunoscut pe
numele capitalei Imperiului Otoman: Istambul (Noul Bizan¡) se considera
cå vine de la eis ten polin (grecii spuneau asta  cåtre gårzile lui Mahomed
Cuceritorul când erau întreba¡i unde merg, adicå „spre polis”, „spre pia¡å”
– iar turcii, tot repetând expresia, au inventat cuvântul Istambul). Emi-
nescu face, deci, diferen¡a: Giuvaras  nu este un grec de la „cetate” (polis),
nu este un „istambulit” –  ci  un grec de la Bråila. Jocul de cuvinte poate
fi considerat chiar un alint. O asemenea afirma¡ie a poetului nu poate,
înså, „pune sub semnul întrebårii” eventuala prietenie dintre el ¿i tânårul
bråilean, chiar dacå, într-adevår, sau pe deasupra, Al. G. Djuvara scria
în Literatorul, chiar îl låuda pe Al. Macedonski într-un poem.

Eminescu este condescendent în acest an de gra¡ie, 1882, pânå ¿i
cu Veronica Micle – care publicå tot în Literatorul, este låudatå de Mace-
donski în acela¿i numår în care este ironizat el însu¿i, Eminescu. Îi va
scrie amicei sale cu seninåtate: „Må mir cå trimi¡i versuri Literatorului, o
foaie care må batjocore¿te pe mine, una la mânå, o foaie råu scriså ale
cårei coloane nu te onoreazå nici pe tine, douå la mânå. Nu este o impu-
tare, bineîn¡eles, ceea ce-¡i observ, ci numai o espresie de mirare din
parte-mi fa¡å c-un copil atât de inteligent precum e¿ti tu.”  (Vezi „Dulcea
mea Doamnå/ Eminul meu iubit”. Coresponden¡å ineditå Mihai
Eminescu-Veronica Micle, Edi¡ie de Cristina Zarifopol-Illias, Ed. Polirom,
2000, p. 423, scrisoarea din 15 august 1882; în altå parte: „Dar îmi spui
cå scrii, ¿i ¿tii, Mo¡, cå odatå avem så le corigem împreunå ¿i le vom edita
¿i må tem c-ai så cape¡i ¿i Bene-merenti. Mo¡ mititel ce e¿ti tu ¿i drågåla¿,
så treci în nemurire alåturi de Sion ¿i Urechia. Quel plaisir!” (iunie 1882).

Nu putea Eminescu så aibå råutå¡i, nici chiar în manuscrise, fa¡å
de un june poet ¿i pictor, critic ¿i politician – cum era AL. G. Djuvara prin
1882. Poetul scrie råu, la un moment dat, despre fratele mai mare lui Al.
G. Djuvara, Trandafir G. Djuvara (nåscut în 1856) pe motiv cå este trimis
la un congres european al litera¡ilor, gåsind cå este nepotrivit ca un poli-

tician liberal, grec, din anturajul lui C. A. Rosetti ¿i al ziarului Românul
– så-i reprezinte pe scriitorii români (poetul este nedrept cu Trandafir
Giuvara, pentru cå acesta va scoate câteva  volume de poezii, va conduce
revista Ateneul Român; dar la fel ¿i istoria literaturii române este ne-
dreaptå, pentru cå  nu-i re¡ine numele – nici lui, nici fratelui mai mic; –
aceastå coinciden¡å neînsemnând, desigur, cå istoria respectivå în toate
avatarurile ei ar fi …eminescianå).

Iatå, pe scurt, „complexul Al. G. Djuvara” în eminescologie – ¿i re¡i-
nem: Marin Bucur în 1985 nu citeazå discu¡iile Constant Ionescu-Ion
Cre¡u din 1961, Gh. Calotå în 1987 nu-l citeazå pe Marin Bucur, Ionel I.
Opri¿an ¿i Theodor Vârgolici nu amintesc tema nici în treacåt, Zamfir
Bålan în 2003 face a treia întocmire pripitå a monumentului såu comemo-
rativ – ¿i tot ce se petrece dupå Marin Bucur are drept cauzå majorå
omisiunea din monumentala Bibliografie Mihai Eminescu din 1999. Este
efectul discontinuitå¡ii informa¡iei, care erodeazå mai ales întreprinderile
monumentale.

Cu adevårat interesant mi se pare så discutåm cazul poeziei Nu må
în¡elegi de M. Eminescu, prezentå în manuscrisul donat Academiei în
1961, pe care Constant Ionescu afirmå cå-l de¡inea Alexandru D. Djuvara
de la autor. Ea fusese publicatå într-un Album literar, purtând data 15
Martie 1886, scos la Bucure¿ti (la pp. 9-10, în chenar elegant, cu letrinå
¿i vignetå, fiind datatå 1879, sub numele autorului). Împrejurårile în care
a ajuns poezia eminescianå în acest album, într-o perioadå când poetul
era scos din via¡a publicå, au fråmântat min¡ile multor eminescologi –
fårå a se putea da un råspuns. Dacå Perpessicius ar fi cunoscut momentul
Al. G. Djuvara în via¡a operei lui Eminescu ar fi putut, probabil, trage o
concluzie mai apåsatå (timpul este decalat: Perpessicius scrie în 1944 –
dona¡ia lui Constant Ionescu se face în 1961). Pe scurt, acest Album
literar con¡ine  ¿i câteva poezii ¿i cugetåri de Alexandru Macedonski; se
pare chiar cå iese din ini¡iativa Societå¡ii Literatorul pentru cå are mai
multe semnåturi ale membrilor acestei Societå¡i: V.A. Urechia, Delavran-
cea, Th. ªerbånescu. Impresia pe care ¡i-o laså consultându-l este aceea
cå aici ¿i acum se încearcå o reconciliere între Eminescu ¿i Macedonski
– sub auspicii tutelare: se mai publicå însemnåri de Regina Elisabeta ¿i,
în chip de cugetare mai largå, un fragment din Poe¡i ¿i critici de Titu
Maiorescu – exact acel fragment în care nu se acceptå ca poe¡ii între ei
så fie ¿i critici.

Vorbind, înså, de împåcare, acceptare împreunå etc. – gândul ne
poartå aproape automat cåtre studiul lui Marin Bucur din 1985 unde
Alexandru G. Djuvara este prezentat insistent ca o punte de legåturå
între mae¿tri, fiind mai întâi prieten ¿i låudåtor al lui Macedonski cåruia
îi recunoa¿te talentul dar îi modereazå excesul „laudei de sine”, iar apoi
prieten ¿i låudåtor fårå rezerve al lui Eminescu. Marin Bucur mai citeazå
studiul critic al lui Alexandru G. Djuvara Idealism ¿i naturalism, din
1883, aråtând cå autorul este un mare admirator, la noi, ¿i al lui Emile
Zola, pe care-l acceptå ca inovator împreunå/ alåturi cu  tradi¡ionalismul
vremii –  or, ¿i aici vedem aceea¿i tendin¡å împåciuitoristå: în polemica
din aprilie 1882 cu grupul de la Literatorul, Eminescu le repro¿eazå acestor
tineri tocmai zolismul, pe care (ca ¿i Titu Maiorescu, de altfel) îl respinge
categoric. Tânårul Al. G. Djuvara acceptå ¿i poezia lui Eminescu – ¿i pe
aceea a lui Macedonski, ¿i tradi¡ionalismul – ¿i zolismul: aceastå pozi¡ie,
una dintre pu¡inele sinteze din epocå, trebuie consemnatå – iar studiul
critic amintit ar merita nu numai comentarea în dic¡ionarele de idei lite-
rare, dar ¿i reeditarea.

Ca scenariu de istorie literarå, se prefigureazå posibilitatea ca textul
poeziei Nu må în¡elegi de M. Eminescu så fi fost dat pentru publicare în
Albumul literar de cåtre Alexandru G. Djuvara care-l de¡inea de la autor
probabil de prin 1880 (poezia este datatå 1879) – ¿i care considera cå
astfel pot fi împåca¡i, întru operå, fiind pu¿i alåturi, mae¿trii momentului.
Trebuiesc verificate, în acest Album, acele cugetåri sau eseuri nesemnate
– în speran¡a cå ceva apar¡ine în propriu chiar tânårului bråilean. Aceastå
ipotezå de lucru ar fi putut fi urmåritå de cåtre Perpessicius dacå ar fi
cunoscut subiectul, putea fi urmåritå de cåtre Ion Cre¡u care cuno¿tea
subiectul dar în anii ’60 avea, ¿i el, acces limitat la condei – ¿i mai mult
ca sigur este urmåritå tacit de cåtre Marin Bucur care ¿tie bine polemica
lui Eminescu pe tema naturalismului dar se complace (ori este ¡inut) în
simple aluzii. Desigur, nu ¿tiu dacå ipotezele de lucru sunt acceptate ca
metodå într-un domeniu atât de... pozitivist cum este, încå, istoria literarå;
eu le urmez frecvent acolo unde linia documentarå (mi) se întrerupe brusc.
Ce faci, în fond, în via¡a realå, atunci când mergi pe firul unui ¿uvoi
puternic, bogat – ¿i vezi cå la un moment dat se pierde în påmânt?  Grecii
cei vechi dau exemplul unui fluviu care se pierde în câmpie, undeva prin
Thesalia – ¿i  apa reapare într-o fântânå undeva prin... Sicilia (obiecte
puse în apa fluviului apar accolo). Este un exemplu fericit când natura îl
lumineazå pe om. În situa¡ii curente, înså, trebuie så cau¡i insistent acolo
unde se pierde  izvorul. Or, în cazul lui Alexandru G. Djuvara... informa¡ia
se pierde în opera sa: acolo trebuie cåutatå continuarea. Iar rela¡ia sa cu
poetul trebuie cåutatå prin 1880; – ¿i trebuie mai întâi clarificatå legåtura
cu Bråila a lui Mihai Eminescu. În linii generale, ¿tim azi, datoritå scri-
sorilor mai ales, cå familia Eminovicenilor stabilise în 1880 rela¡ii strânse
cu socrii lui Matei Eminescu, ofi¡erul, îndrågostit de Matilda Iosefescu,
profesoarå în urbe, veche cuno¿tin¡å a Veronicåi Micle („o cunosc foarte
bine, a petrecut mai multe vacan¡e la mine”, îi scrie Veronica, vezi ed.
cit., p. 423), Matei urmând så se cåsåtoreascå în primåvara acestui an
cu ea (la 6 februarie a avut loc cununia civilå, ¿i, pentru cå era Postul
Pa¿telor, cununia religioaså se va oficia abia în Duminica Tomii). În
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februarie 1880 Gheorghe Eminovici ¿i Han-
rietta au stat  la Bråila, cum îi scrie Veronica

Micle poetului la 8 februarie: „Båtrânul aseme-
nea a fost la Bråila ¿i a stat 15 zile la Matilda
Iosefescu, numele fiitoarei nurori, ¿i a råmas
a¿a de încântat de ea încât dupå ce s-a întors
i-a fåcut poezii ¿i i le-a trimis. Harieta zicea cå
erau ni¿te prostii extraordinare. Båtrânul
zicea: Pe vremea mea a¿a versuri erau foarte
bune” (Ed. Cit. p. 432). Avem mårturia lui Emi-
nescu însu¿i din 10 martie 1880: „A sosit
frate-meu la Bucure¿ti, amorezat lulea ¿i soli-
citând permutarea în regimentul de doroban¡i
ai Bråilei pentru ca så se statorniceascå alåturi
de viitoarea sa so¡ie, D-na Matilda Iosefescu.
Cununia va avea loc în Duminica Tomii”  (Ed.
Cit. p. 107). Cåsåtoria aceasta dureazå 10 ani,
desfåcându-se prin divor¡ pe care so¡ul îl cere
de la Mizil, unde se mutase între timp (nu se
¿tie când) de la Bråila. Un timp bun, înså, Matei
Eminovici a func¡ionat ca ofi¡er ¿i a locuit în
Bråila. Poetul nu poate veni la nunta lui – dar
vizite ulterioare sunt mai mult decât posibile.
Eminescu nu putea face lunga sa excursie prin
Dobrogea, de-a lungul Dunårii, din luna iunie
1882, fårå un ajutor logistic – ¿i este foarte
natural så consideråm cå fratele såu i-a pus
la dispozi¡ie  cel pu¡in un cal ¿i o ¿aretå – ¿i i-a
înlesnit gåzduirea pe la pichetele militare din
zonå. Existå, astfel, cel pu¡in teoretic, posibi-
litatea ca poetul så-l fi cunoscut personal pe
tânårul liberal macedonskian Al. G. Djuvara din
Bråila.

Din punct de vedere filologic, m-a interesat
Luceafårul publicat în ziarul „Dunårea” din
Bråila pentru stabilirea unui text cât mai apro-
piat de voin¡a ultimå a autorului, a lui Mihai
Eminescu. Se spune, îndeob¿te, cå Luceafårul
a circulat în douå versiuni tipårite, cea din „Al-
manahul România Junå”, aprilie 1883 (poemul
a fost trimis aici de Eminescu) ¿i cea din Edi¡ia
Maiorescu, decembrie 1883, mai scurtå ¿i cu
unele reformulåri. Adevårul acesta este cât se
poate de par¡ial. Luceafårul eminescian circulå,
de fapt, în atâtea versiuni câ¡i editori a avut
poemul de-a lungul timpului; este o horbotå de
forme multiplicate sau reduse de la edi¡ie la
edi¡ie. Cei care dau dreptate textului stabilit
de Titu Maiorescu acuzå, de obicei, interven¡ii
la nivelul redac¡iei pe textul din „Almanah”.
Fårå a intra în amånunte, constat cå „Alma-
nahul” are un martor foarte fidel în retipårirea
din ziarul „Dunårea” de la 25 iulie 1883. Celålalt
martor, „Convorbirile literare”, care vor relua
Luceafårul la 1 august 1883 (cu nota: Dupå Al-
manahul Societå¡ii „România Junå”) intervine
mai des în text schimbând cuvinte ¿i unele vir-
gule. „Dunårea” atestå, prin preluarea textului
tale quale, cå anumite forme din „Almanah” –
unele, foarte importante – erau în¡elese ca a-
tare, deci au sens ca atare. Nu dau, aici, decât
douå exemple (în edi¡ia mea le-am consemnat,
cred, pe toate).

Mai întâi versurile din strofa 48: „– Ce
voiu? A¿ vrea så nu mai stai/ Pe gânduri tot de
una” – din ,,Almanah”, devin (al doilea vers) în
„Convorbiri literare” Pe gânduri totdeauna La
fel în edi¡iile Maiorescu ¿i în cele actuale. În
„Dunårea”, înså, se påstreazå: „tot de una” (în
scurta sa notå de observa¡ii filologice de la sfâr-
¿itul articolului, Marin Bucur considerå cå „Du-
nårea” muntenizeazå: iatå cå aici n-a mun-
tenizat deloc). Or, sensurile sunt diferite, iar în
„Almanah – Dunårea” Cåtålin vrea så spunå
cå fata stå pe gânduri tot de una (singurå), se
gânde¿te la un singur lucru, stå båtutå de un
gând. Sim¡ul limbii spune cå trebuie påstrat
acest sens – celålalt, totdeauna pe gânduri,
fiind o forma¡ie cultå. Dacå un cititor din epocå
a în¡eles a¿a, înseamnå cå are sens a¿a.

 O discu¡ie mai largå necesitå în strofa 74
versul: „Reia-mi al nemurii nimb” din „Alma-
nah” råmâne a¿a numai în „Dunårea”, „Con-
vorbirile” ¿i celelalte edi¡ii având „Reia-mi al
nemuririi nimb” – motivându-se, probabil, cå
este gre¿ealå de tipar în prima tipårire. Ca så

fie, înså, gre¿ealå de tipar, ar fi trebuit så cadå
o singurå literå – ori, în nemurii fa¡å de nemu-
ririi diferen¡a este de douå litere. Marin Bucur
comenteazå într-o parantezå: „formå foarte fru-
moaså, de altminteri, de la infinitivul scurt, dar
nu existå în manuscris”. E drept, niciun ma-
nuscris eminescian nu atestå nemurie, nemurii
(Ion Creangå are „cåci tråind ¿i nemurind”, ne-
murie mai înseamnå, în limba veche, neamuri
multe) – dar, într-un poem filosofic, cuvintele
au sensul ¿i importan¡a lor. Putem presupune
cå Eminescu face, aici, dubletul nemurire-ne-
murie. Ce înseamnå, în fond, nemurire? – A nu
muri, dar, în sistemul poetic/filosofic emines-
cian, a fi nemuritor în interiorul unei vecinicii
– condi¡ia Zburåtorului din Cålin, a Magului
din Strigoii, etc. Luceafårul nu repetå, înså,
aceste situa¡ii anterioare – ci mutå ideea mai
sus, între zei. Acolo, dupå ce o vecie/vecinicie
se stinge (vezi Satira I) toate astrele mici dispar
– dar „plane¡ii to¡i înghea¡å ¿i s-azvârl rebeli în
spa¡/ Ei, din fråele luminii, ¿i ai soarelui,
scåpa¡i”. Vecia/vecinicia urmåtoare se na¿te
nu din nimic, ci în jurul, pe baza acestor punc-
te fixe, cardines mundi, pe care Demiurg le
aduce iarå¿i sub cuvânt, sub în¡elepciune. În
Luceafårul: „Cere-mi – cuvântul meu de ’ntâi,/
Så-¡i dau în¡elepciune?”. ªi mai apåsat: „Tu e¿ti
din forma cea de ’ntâi” (se considerå cå versul
este recreat de Titu Maiorescu pentru cå apare
numai în edi¡iile sale – ¿i pentru cå nu este
atestatå în manuscrisele eminesciene – dar
con¡ine tocmai aceastå idee, eminescianå prin
excelen¡å). Hyperion are, a¿adar, mai mult
decât nemurire – are nemurie, adicå nu se im-
plicå în ciclul „via¡å-moarte”, nu intrå în vecini-
cie, este un „hyper-ion”, merge pe deasupra
acestui cerc. Când spune, în acea vorbire inte-
rioarå (pe care numai punctua¡ia originarå, din
„Almanah” – „Dunårea” – „Convorbiri literare”
o explicå): „Tu-mi cei chiar nemurirea mea/ În
schimb pe-o sårutare” – Hyperion în¡elege cå
are posibilitatea så devinå nemuritor într-o ve-
cinicie, într-o oarå/ orå (cosmicå) de iubire, cå
fata vrea så-l aibå ca Zburåtor lângå ea, ca ea
– ¿i pentru aceasta merge la Pårintele Ceresc
¿i-¿i cere anularea nemurii. Ca så aibå aceastå
nemurire limitatå el trebuie så renun¡e la ne-
muria absolutå. În fond, ce va face el dacå va
coborî pe påmânt? Va putea fi cu adevårat mu-
ritor ca mine, adicå om în toatå puterea cuvân-
tului? Este Cålin...om? Este Magul? Nicidecum!
Va avea condi¡ia duhului råtåcitor într-o vecie.
Tu-mi ceri nemurirea nu înseamnå altceva
decât tu îmi ceri så fiu nemuritor între voi, oa-
menii. Punctua¡ia în sursele prime ale poemu-
lui este aceasta: „Da må voiu na¿te din påcat,/
Primind o altå lege/ Cu vecinicia sunt legat,/
Ci voiu så må dezlege.” Aici propozi¡ia de co-
mentat este „Primind o altå lege sunt legat cu
vecinicia”. Noi avem, dupå Maiorescu, acest
discurs romantic-cavaleresc: „Da, må voi na¿te
din påcat,/ Primind o altå lege./ Cu vecinicia
sunt legat/ Ci voi så må dezlege.” În textul ori-
ginar nu este o afirma¡ie, un „Da” hotårât – ci
un Da pentru Dar (pe care-l regåsim mai jos:
Da ce vrei, måri Cåtålin..., etc.), o discu¡ie in-
terioarå a lui Hyperion pe tema „na¿terii din
påcat” care pentru el înseamnå intrarea în
lumea duhurilor.

Se poate discuta, desigur, mult despre
punctua¡ia eminescianå din Luceafårul ¿i cele-
lalte poeme. Din fericire, textul-martor din „Du-
nårea” aratå cå primul text, cel din „Almanahul
România Junå”, era în¡eles în punctua¡ia ¿i cu
termenii-cheie ai lui – ceea ce atestå un lucru
foarte important, de luat în seamå: voin¡a auc-
torialå.

La o eventualå reeditare a acestui text
bråilean este neapårat nevoie så se ¡inå cont
de punctua¡ia ¿i formele din ziar. Eventual, så
se facå o edi¡ie anastaticå, o fotocopiere. Astfel
se va în¡elege mai bine rolul lui Alexandru G.
Djuvara în difuzarea ¿i påstrarea lui Eminescu
a¿a cum a fost.

„COMPLEXUL DALILA”
ÎN VIAºA ªI OPERA LUI EMINESCU

Interesantå devine de¡inerea manuscri-
sului Dalilei de cåtre acela¿i Al. G. Djuvara.
Memoria comunå (N. Påtra¿cu) acrediteazå
ideea dupå care Cleopatra Leca Poenaru i-ar fi
încredin¡at, spre senectute, un pachet cu scri-
sori (dar, desigur, ¿i cu alte manuscrise)  de la
Eminescu – aceluia¿i Al. G. Djuvara. Arhivele
tac deocamdatå.

E o¡ios så ne întrebåm ce ar con¡ine acele
scrisori? „Negociem.” Dacå Al. G. Djuvara le-a
de¡inut împreunå cu ultima copie a Dalilei,
poemul dedicat tot Cleopatrei Leca Poenaru, se
poate presupune cå este asemånåtoare ciorne-
lor din manuscrisele poetului: repro¿uri, chiar
insulte cåtre dama care a refuzat så-l primeascå
în „crailâcuri”. Dacå el de¡ine poemul de la autor
¿i scrisorile de la destinatarå – presupunerea
ar fi cå Eminescu se justificå, îl ia într-un fel
ca martor al amorului refuzat, ¿tiind, så zicem
(fiind avizat), cå ea i se confesase bråileanului,
se justificase – verbal, sau prin acest gest al
înmânårii scrisorilor de¡inute. Se repetå, în
situa¡ia aceasta, scenariul pus o datå în via¡a
lui Mihai Eminescu în 1881, când Veronica Mi-
cle, adânc atinså în orgoliul ei feminin, îi scria
poetului scrisoare dupå scrisoare mai grea, cul-
minând cu aceasta, nedatatå dar cert din anul
despår¡irii lor: „…Ca ¿acalul în pustie am gemut
¿i am suspinat singurå asupra relelor pa care
mi le-ai fåcut Dta, ¿i aståzi toate acele sim¡iri
s-au prefåcut într-un singur gând cu o singurå
dorin¡å: dorul unei råzbunåri tot atât de puter-
nice ¿i vindicative ca nenorocirea pe care mi-a¡i
fåcut-o D-voastrå în acord cu Mite Kremnitz,
pe care mi-ai descris-o cå e odalisca lui Maio-
rescu, asupra lui Maiorescu ¿i mai cu seamå
asupra D-tale. Eu nu voi face nimic alta decât
voi publica din vorbå în vorbå descrierea pe care
mi-ai fåcut-o despre faimosul cerc literar din
Bucure¿ti sub titlul „Haremul lui Jupiter sau
misterele unui cerc literar”. E trist cå Dta vei fi
victima încrederii ce ai avut în mine, vei purta
înså consecven¡ele dupå cum am purtat ¿i eu
consecven¡ele de mii de ori mai fatale ale încre-
derii ce am pus în Dta ¿i cuvântul Dtale.  Eu,
oricare ar fi urmårile ce ar atrage dupå sine
publicarea care o voi face, nu am nimic de pier-
dut, din contra, totul de câ¿tigat, cåci am afir-
marea Dtale prin douå scrisori cum cå într-ade-
vår a¡i avut nefericirea a-mi face acele deståi-
nuiri, prin urmare dacå vor fi urmåri de calom-
nie, nu eu voi fi calomniatoarea, ci acel care
mi-a comunicat acele frumoase lucruri. Am
jurat cu foc ¿i amar resbunare, ¿i voi lucra din
råsputeri så-mi ating scopul  dupå cum Vi l-a¡i
atins Dvoastrå el Companie….” (Ed. Cit., p. 482)
Veronica Micle îi då, se pare, acel manuscris
despre Haremul lui Jupiter, sau acele scrisori,
lui I. L. Caragiale ca så le publice – dar acesta
are tactul så le påstreze (nu le înapoiazå nici
lui Eminescu dupå ce, în1882, el se împacå în
fine cu Veronica - ¿i primul lucru la care se
gânde¿te este cum så ia înapoi scrisorile “de la
grec”).  Acest scenariu fiind o datå scris în via¡a
lui Eminescu, el ar fi urmat så se repete, iatå,
cu un alt grec, de data asta „eis ten Brailan” –
scenaristul fiind dama cu nume egiptean, Cleo-
patra. Ne¿tiind ce con¡in acele scrisori, noi sem-
nalåm, desigur, doar coinciden¡ele. Oricum,
„mobilul crimei”, ca så judecåm poli¡ienist, de-
vine vizibil: Cleopatra Leca Poenaru ajunge så
fie cunoscutå prin Dalila, prin zvon public, etc.
În Epoca ilustratå, så ¡inem minte, se publicå
un text pe care acum îl cunoa¿tem (s-a desco-
perit, în fine, revista). E altul decât cel de¡inut
de Al. G. Djuvara (¿i donat în 1961 Academiei)
– ¿i, deci, nu acesta l-a dat spre publicare Epocii
ilustrate din 1886 (cå doar n-o fi avut douå ma-
nuscrise eminesciene diferite). Lucrul meritå
aten¡ie, ¿i iatå de ce. La 15 martie 1866 apare
Albumul literar cu poezia Nu må în¡elegi aduså,
mai mult ca sigur, de Djuvara. Albumul este
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foarte rar, o publica¡ie aproape confiden¡ialå,
lui Ibråileanu i-a trebuit un an de zile så-l gå-
seascå dupå mut timp: printr-o „strategie spe-
cialå” cum spune criticul, a ie¿it la ivealå în
biblioteca de la Gala¡i a lui V. A. Urechia – pås-
trat aici, probabil, pentru cå ¿i acesta avea un
text publicat în el. Dalila apåruse în Epoca ilus-
tratå, la 1 ianuarie 1886, cu douå luni înainte
a¿adar, tot într-o publica¡ie rarå, scoaså de zia-
rul Epoca pentru anul nou 1886, al cårui pro-
gram este anun¡at în ziar. Printre colaboratori:
Eminescu, Delavrancea ¿i Titu Maiorescu, nu-
me ce apar ¿i în Album. Dalila se mai publicå,
înså, ¿i în Fântâna Blandusiei, Nr.10, 3-10
decembrie 1889,  unde se spune cå autograful
îi apar¡ine lui Al. Tålå¿escu (este medicul care
a încercat så facå analiza anatomicå a creie-
rului lui Eminescu, împreunå cu G. Marinescu
– acesta din urmå, colaborator din când în când
al Fântânei Blandusiei). Perpessicius presupu-
ne cå numele lui trebuie avut în vedere pentru
cele douå poeme eminesciene apårute în preså
în 1886 ¿i 1889 – dar e pu¡in probabil ca Al.
Tålå¿escu så-l fi cunoscut pe poet în 1886:
avea 23 de ani, abia terminase medicina, – iar
Eminescu se afla tocmai în Moldova, ba chiar
la Cernåu¡i ¿i Suceava, în Bucovina).

Asta încå n-ar fi nimic, dar la 1 februarie
1890 Dalila se publicå ¿i în Convorbiri literare,
cu noti¡a lui Titu Maiorescu. V. G. Mor¡un o
cuprinde, de asemenea, în edi¡ia sa din 1890.
Peste tot, redactåri diferite: trei publicåri, trei
manuscrise eminesciene (Mor¡un, al patrulea,
spune c-a preluat-o din Albumul literar). Este
posibil så fi existat mai multe copii fåcute de
Eminescu însu¿i ¿i oferite cui ¿i cui. Obiceiul
exista în epocå, poetul oferå copii ale poeziilor
sale ¿i Mitei Kremnittz, ¿i familiei regale (acolo,
prin Titu Maiorescu, cel care i le cere) – ¿i,
desigur, Veronicåi. Veronica Micle oferå copii ale
unei poezii spectatorilor dintr-un teatru bu-
cure¿tean. Erau un fel de foi volante de autor,
scrise ¿i rås-scrise sau – când se va inventa
procedeul – multiplicate. Oricum, nu cred cå
suntem prea departe de adevår dacå spunem
cå am dat peste o zonå fierbinte din biografia
lui Eminescu: „complexul Dalila – Cleopatra”.
Faptele se cuno¿teau ¿i se comentau public,
ceva din asta råzbate ¿i în amintirile lui Titu
Maiorescu ori ale Mitei Kremnitz;  episodul a
fost îngropat în memoria apropia¡ilor – desigur,
din delicate¡e.

D.C.Popescu-Cadem a ridicat un col¡ al fe-
¡ei de maså: ar trebui instaurat un climat de
cercetare  mai corect, ca så zicem a¿a, inclusiv
cu identificarea punctelor ce nu pot fi solu¡io-
nate - dar ¿i cu ridicarea din tåcere a acelor
voci, sau numai ¿oapte, care au fost astupate
for¡at. Acest tur de for¡å printre informa¡ii fi¿ate
s-ar putea så deranjeze ori så ne arate ca îm-
bâcsit de date pråfuite; n-am vrut altceva decât
så se vadå cum în toate pår¡ile biografia, dar ¿i
opera lui Eminescu, stau pe fundåturi, lipsuri

ori ¿i interpretåri trunchiate; cum se constru-
ie¿te cu, ¿i pe goluri de informa¡ie.

N.GeorgescuN.GeorgescuN.GeorgescuN.GeorgescuN.Georgescu
Note:
1 Biblioteca Academiei R.S. România: Biblio-

grafia Mihai Eminescu, I. Editura Academiei, 1976.
Numeroasele omisiuni (semnalate ¿i la sesiunile
¿tiin¡ifice pe teme de biblioteconomie), tematismul
excesiv, selec¡ia severå a publica¡iilor periodice con-
sultate – vor face ca aceastå bibliografie så se reia
tot la Biblioteca Academiei, cu un colectiv mai lårgit
de bibliotecari. Inexplicabil, semnalarea lui Marin
Bucur n-a fost luatå în seamå. Nu sunt excluse

nici rela¡iile personale ale lui cu institu¡ia (era
un cercetåtor cam incomod, mereu nemul¡umit
de ceva, deschizåtor de drumuri în multe domenii,
dar slab sau chiar råu continuator).

2. Biblioteca Academiei Române. M. Emines-
cu: Opere. XVIII. Bibliografie, I. (1866-1938).
Editura Academiei Române, 1999, 1236 pagini.
Din lista de publica¡ii prospectate lipse¿te, aici,
ziarul „Dunårea”, Bråila (prezent în colec¡iile Bi-
bliotecii Academiei la cota P. IV 1164, unde l-a
gåsit ¿i studiat Marin Bucur). Lipsa este cu atât
mai curioaså cu cât autorul acestor rânduri, coau-
tor la Bibliografie, a fåcut semnalårile la timp,
încå în 1985, când apårea vol. VI din Caietele
Mihai Eminescu (unde ¿i noi avem un studiu).
Poate tocmai de aceea aceste semnalåri, ca ¿i
altele de acela¿i fel, au fost påstrate deoparte ca
så se aibå în vedere în mod deosebit – iar apoi
pierdute în bloc. Despre modul în care s-a lucrat
la aceastå bibliografie – ¿i, mai ales, despre modul
cum s-a îmbinat la final materialul, cu acest te-
matism excesiv ie¿it din imperativul Direc¡iei Bi-
bliotecii de a reduce spa¡iul tipografic ¿i a prezenta
o lucrare strict pentru speciali¿ti, fårå informa¡ii
prea epice – am mai avut ocazia så scriu, vezi N.
Georgescu: Un an din via¡a lui Eminescu, Editura
Floare albastrå, 2006, p.213-232.

3 Corpusul receptårii critice a operei lui M.
Eminescu. Edi¡ie criticå de I. Opri¿an ¿i Theodor
Vârgolici. Editura Saeculum I.O., 2002- 2009.
Numele lui Al. G. Djuvara lipse¿te din indici, vezi
vol. 10 (2007), p. 333 squ (Indice general de nume
vol. I-IX) – indiciu cât se poate de clar cå s-a mers
dupå Bibliografia Mihai Eminescu, aceasta s-a
desfå¿urat. Cu observa¡ia cå textele sunt aduse la
normele ortografice actuale, iar citatele din M.
Eminescu, la textul definitiv stabilit de Perpessicius
în 1964 (ortografie ¿i punctua¡ie).

5. Consultåm: Mihai Eminescu: Luceafårul.
Edi¡ia a treia, revåzutå. Edi¡ie îngrijitå de Zamfir
Bålan. Editura Istros Muzeul Bråilei, Bråila, 2002.
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„La Hobi¡a în Gorj m-am nåscut, dar la Cra-
iova pentru a doua oarå”, a scris pentru posteri-
tate Constantin Brâncu¿i, a¿ezând Cetatea Ba-
nilor în biografia sa spiritualå. Al¡ii interpretea-
zå masonic aceastå afirma¡ie, la ªcoala de Arte
¿i Meserii din Craiova intrând într-un cerc ma-
sonic al profesorilor såi, austrieci de sorginte,
profesori care l-au trimis la Viena, pe timpul
vacan¡ei de iarnå 1896/1897, unde „a curbat
lemnul spre a-i da o sinuozitate externå”.

La Craiova, vine din Hobi¡a natalå, la doar
12 ani, angajându-se, la început, ca båiat de
pråvålie la restaurantul fra¡ilor Spirtaru de lân-
gå garå („Închideam la unu noaptea, o datå cu
ultimul tren spre Bucure¿ti, de la zero cinzeci,
¿i trebuia så fim în picioare la patru ¿i jumåtate
pentru Severinul mixt-de marfå ¿i cålåtori. Am
fi gåsit noi de la 1 la 4 somnul cel bun, dacå
iarna ne-ar fi låsat în pace, îndeosebi birjarii
din sta¡ie, care ne båteau obloanele cu codiri¿ca
biciu¿tii, cerându-ne så deschidem ca så se în-
cålzeascå cu pu¡inå ¡uicå ¿i cu vin fiert, pentru
dezmor¡irea din gerul care se låsa diminea¡a”).

Båiatul de pråvålie se transferå la Ion Zam-
firescu, proprietarul unui magazin de coloniale
¿i delicatese (pe imobil i s-a a¿ezat azi o placå
memorialå), unde-¿i descoperå apetitul spre
artå, fåcând primele încercåri de modelaj
(„Brâncu¿i avea lucråri în podul grajdului unde
doarme. Dupå ce ducea cu co¿ul marfa la clien¡i,
servea la cârciumå, totodatå în magazinul de
coloniale, se urca în pod ¿i fåcea chipuri din lut,
capete de oameni, figuri de animale” - mårturi-
se¿te un consåtean). A fåcut chiar o vioarå din
scândurile unei låzi de ambalaj al portocalelor,
încântând protipendada ora¿ului. Se zice cå de
la „facerea” viorii care cântå, directorul ªcolii
de Meserii ¿i Arte, G.B. Popescu, l-a luat cu trå-
sura ¿i l-a înscris la ¿coalå, la 1 septembrie
1894, la sec¡ia sculpturå în lemn (în primii doi
ani ca elev solvent, apoi, adus în internatul ¿co-
lii, având consim¡åmântul mamei („Consimt la
cererea ¿i angajarea fiului meu Brâncu¿i Cons-
tantin de a se interna ca bursier în „ªcoala de
meserii” în urbea Craiova, la sec¡iunea sculp-
turå ¿i cå må supun la orice sarcinå s-ar cere,
fiind cu voia ¿i consim¡åmântul meu acestea”).

Carola Giedion-Welcher, celebra exegeza
care a cunoscut „în mod particular” personali-
tatea ¿i opera brâncu¿ianå, semnaleazå câteva
întâmplåri hazlii din via¡a viitorului sculptor:
travestirea la un bal mascat, într-o femeie îm-
bråcatå în straie ¡åråne¿ti, accidentarea la un
picior ¿i modul såu de a fi auzit, refuzul cererii
în cåsåtorie de cåtre o fatå dintr-o familie scåpå-
tatå etc., surså de inspira¡ie pentru Orgolii.

Cert este, înså, cå la Craiova a învå¡at meto-
de „culte” de modelare a lemnului, cioplind gher-
ghefuri, cuiere, cutii decorative, un scrin, dulap,
casetå sculptatå în lemn de tei în stil baroc, douå
rame de lemn de tei, lucrate în penultimul an
de studiu craiovean, pentru care a fost recom-
pensat, dupå mårturisirea lui V.G. Paleolog, cu
o medalie de argint.

Tot ca elev craiovean sculpteazå, dupå o fo-
tografie, Bustul lui Gh. Chi¡u (fost ministru al
Învå¡åmântului, primul primar al Craiovei), pe
care-l expune în 1898 în Parcul Bibescu (azi
Parcul N.P. Romanescu).

La absolvirea ¿colii de Arte ¿i Meserii din
Craiova, la 22 decembrie 1898, prime¿te o „men-
¡iune onorabilå” pentru un Bust antic (bustul
împåratului roman Vitellius).

Cu o burså a Epitropiei Madona Dudu (care
a finan¡at ¿i al¡i elevi), Brâncu¿i se înscrie la
„ªcoala de Belle-Arte” din Bucure¿ti, unde „ur-
meazå regulat ¿i cu destina¡iune cursurile sec-
¡iunei de sculpturå”, a¿a cum certificå însu¿i

directorul ¿colii, sculptorul G.D. Mirea. Revine
în Craiova în 1903 pentru satisfacerea serviciu-
lui militar în Regimentul 26 Doroban¡i, sub nu-
mele Constantin Rådulescu”.

Muzeul de Artå din Craiova – adåpostit în
Palatul Jean Mihail (1875-1936), care avea deja
o colec¡ie de artå gra¡ie tatålui såu, Constantin
Mihail, ¿i a cumnatului såu, Constantin N.
Dumba, aromâni boga¡i ¿i renumi¡i în Europa –
se mândre¿te, pe bunå dreptate, cå de¡ine ¿ase
lucråri brâncu¿iene: Vitellius (ghips, 1898),
Orgolii (bronz, 1905), Cap de båiat (1906), Sårutul
(piatrå, 1907), Coapsa sau Tors de femeie (mar-
murå, 1090), ¿i Domni¿oara Pogany (bronz). Pe
lângå aceste capodopere, Muzeul de Artå din
Craiova mai de¡ine Ecor¿eul (ghips, 1902), un
scaun, unul dintre aparatele sale de fotografiat,
o scrisoare, un creion, dispozitive (apud Paul Re-
zeanu, Muzeul de Artå Craiova, Bucure¿ti, Edi-
tura Arc 2000, 2001).

Extrem de interesant este faptul cå o parte
dintre ace¿ti „Brâncu¿i” au apar¡inut familiei
de proprietari craioveni Pop (în casele cårora s-a
desfå¿urat ac¡iunea din Gai¡ele lui Kiri¡escu) ¿i
care au devenit personaje în romanul Råscoala
lui Liviu Rebreanu.

Creatorul romanului românesc modern,
Liviu Rebreanu a fost pentru o scurtå perioadå,
în 1911, secretar la Teatrul Na¡ional din Cra-
iova, chemat de directorul Emil Gârleanu, în
opinia mea, cel mai celebru director al Na¡iona-
lului craiovean: cu repertorii de excep¡ie, a or-
ganizat „Såptåmâna Caragiale” (în fiecare searå
figura o pieså de teatru, cu participarea drama-
turgului (care, în ultimul moment, n-a mai sosit
la Craiova din autoexilul såu berlinez), realiza-
rea celui de-al doilea film românesc, Cetatea
Neam¡ului, în 1913, scenariu Liviu Rebreanu ¿i
C. Moldoveanu („Castelul” din Parcul Romanes-
cu este, de fapt, Cetatea Neam¡ului din film),
etc., etc.

Liviu Rebreanu påråse¿te Craiova la 1 mai
1912, în urma cåsåtoriei cu actri¡a Fany, în
1912, locuind în gazdå, în str. Doamnei, nr. 45
(azi, str. Ana Ipåtescu), ei fiind na¿ii fiicei lui
Gârleanu, Rodica Gârleanu (1907-1976). Toate
aceste detalii le-a publicat Niculae Gheran,
ultimul mare editor român, memorialist de
excep¡ie.

Perioada craioveanå a låsat urme în activi-
tatea literarå, regåsindu-se în câteva nuvele (În-
tâiul gropar, Idila de la ¡arå), dar mai ales în
creionarea celebrului såu român, Råscoala (pu-
blicat ini¡ial în „Diminea¡a”, sub pseudonimul
R. Horia), scriindu-l „numai noaptea, atunci
când lini¿tea deplinå se låsa asupra cåminului.
Nu i-ar fi plåcut så fie privit de nimeni în timpul
scrisului” (nota so¡ia scriitorului, Fany).

Ca orice operå literarå, autorul opereazå
modificåri privind oamenii ¿i locurile eveni-
mentelor din Råscoala din 1907 din Dolj ¿i Me-
hedin¡i. Ac¡iunea începe în Oleana-Dolj (Leamna
de azi), între personaje figurând mo¿ierul Vic-
tor Predeleanu, transformat, în varianta din
1927, în Victor Pop, cu mo¿ia la Delga, aproape
de Craiova. Cu doctoratul la Paris, Victor „era
mare iubitor de literaturå ¿i de arte”, iar
„colec¡ia lui de picturå era poate cea mai selectå
din Bucure¿ti, nu numai arti¿ti români, dar ¿i
stråini valoro¿i din Bucure¿ti, în catalogul lui”,
noteazå Liviu Rebreanu.

Victor Pop din varianta ini¡ialå (din 1927),
prototipul lui Victor Predeleanu, a fost un per-
sonaj real, dupå cum atestå brâncu¿iologul Paul
Rezeanu. Victor N. Pop (1885-1955) era unul
dintre cei 13 copii ai proprietarului liberal N. T.
Pop (poreclit „Nae taie paie”). El a fåcut, într-a-
devår, studii de drept la Paris ¿i s-a cåsåtorit la

Constantin Brâncu¿i, poartå spre eternitate
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3 decembrie 1909, cu Florica, fiica academicianului Elie Radu, colabo-
ratorul lui Anghel Saligny. Nu a practicat avocatura, nu a fåcut politicå,
consacrându-se numismaticii. Locuia la Craiova ¿i la conacul såu din
comuna Ostroveni-Dolj. Cât despre colec¡ia sa de sculpturå, Paul Rezeanu
låmure¿te, cu acribie ¿tiin¡ificå, aceastå problemå. „Cei ¿ase Brâncu¿i”
din colec¡ia Victor N. Popp, cea mai importantå colec¡ie de „Brâncu¿i” din
România, s-a format între 1906-1914, proprietarul s-a despår¡it de
sculpturile brâncu¿iene între 1929-1945, fårå regrete, cum precizeazå
Paul Rezeanu.

Cei „¿ase Brâncu¿i” sunt urmåtorii:
1. Copilul, bronz, prima lucrare brâncu¿ianå din 1906, câ¿tigatå de

studentul Victor N. Popp la o loterie organizatå de studen¡ii români de la
Paris spre a-l sprijini financiar pe marele sculptor, trecând în 1934 în
colec¡ia lui George Oprescu.

2. Orgoliul, bronz, expus la Salonul de toamnå de la Paris, în 1906,
cumpåratå, probabil de familia Popp în acela¿i an, în 1945 intrând în
patrimoniul Muzeului de Artå din Craiova.

3. Cap de båiat, bronz patinat, 1906, expus la „Såptåmâna Olteniei”
în 1943, intrat în patrimoniul Muzeului de Artå din Craiova în 1945.

4. Sårutul, piatrå de Marna, 1907, prima sculpturå modernå din
lume, aflatå în colec¡ia lui Victor N. Popp între 1914-1943, din 1945 fi-
gurând în patrimoniul Muzeului de Artå din Craiova.

5. Coapsa sau Fragment de tors, 1909, fåcutå „dar de nuntå” de
cåtre Brâncu¿i lui Victor N. Popp în 1910. Din 1945 face parte din patri-
moniul aceluia¿i prestigios muzeu craiovean, înnobilat de operele brân-
cu¿iene.

6. Supliciul, bronz, patinat, 1907, aflatå în colec¡ia lui Popp între
1908-1929, trecând pe rând, în proprietatea sorei sale, Lucre¡ia N. Cocu-
lescu, so¡ia astronomului N. Coculescu (1866-1952), a fiului acestora,
Pius Servien Coculescu, a lui George Fotino (a cårui mamå era nåscutå
Coculescu), ¿i, în cele din urmå, în colec¡ia Stanca Fotino Ciobanu.

Arheolog ¿i povestitor deopotrivå, C. S. Nicolaescu-Plop¿or
(1900-1968) a inventat o poveste nostimå: în primåvara anului 1945 a
gåsit în podul conacului lui Victor N.Pop de la Ostroveni douå sculpturi
brâncu¿iene, Orgoliul ¿i Cap de båiat, iar pe putina cu varzå, alte douå
sculpturi: Sårutul ¿i Coapsa. Cert este ca C.S. Nicolaescu-Plop¿or a dat
lui Victor N. Pop, în 1943, douå importante tezaure numismatice dacice
în schimbul celor „patru Brâncu¿i”, afla¡i azi în colec¡ia Muzeului de Artå
din Craiova.

Despre mårimea ¿i importan¡a bibliotecii proprietarului Victor N. Popp
se ¿tiu foarte pu¡ine lucruri. Sigur este cå în perioada epurårii staliniste,
maxima habent sua fata libelli se adevere¿te: cår¡ile, considerate ca fiind
opuse ideologiei bol¿evice, au fost date la topit. Victor Cråciun a fåcut o
documentare la Ostroveni în stilul såu caracteristic, iar rezultatul se
aflå în numeroasele lucråri dedicate lui Brâncu¿i.

Prezen¡ele oltene¿ti în con¡inutul romanului Råscoala dovedesc, între
altele, meticulozitatea, documentarea riguroaså a creatorului acestuia,
ele devenind, în cele din urmå, fic¡iuni. Cåci, a¿a cum mårturisea Liviu
Rebreanu, în conferin¡a sa de la Atheneul Român din 26 iunie 1943,
„crea¡ia literarå, esen¡a ei, råmâne o tainå, în ciuda tuturor descrierilor
¿i explica¡iilor. Poate cå tocmai asta constituie ¿i farmecul ei, ¿i valoarea
ei etern cuceritoare”.

La Corlate ¿i în Craiova a tråit ¿i V.G. Paleolog (23 septembrie 1891-12
februarie 1979), pseudonimul lui Vasile Georgescu. El a fost primul exeget
în lume care a scris despre Brâncu¿i în revista „Arhivele Olteniei”, din
1937, studiu transformat un an mai târziu într-o carte („Brâncu¿i este
cea mai purå glorie româneascå pe care individualitatea na¡iunei noastre
o impune civiliza¡iei. Prin Brâncu¿i, civiliza¡ia devine datornicå pentru
prima oarå scumpei noastre ¡åri”).

Angajat de C.S. Nicolåescu-Plop¿or la Filiala Craiova a Academiei
Române, V.G. Paleolog a realizat „Informatica Brâncu¿i”, nevalorificatå
plenar. Neavând studii superioare, îi raporta lui Paul Rezanu despre ac-
tivitatea sa în stilul såu caracteristic („ªi, acum, tovarå¿e Paul Rezeanu,
cred cå sunte¡i de acord cu mine så luptåm împreunå pentru pace”).

V.G. Paleolog, unul dintre cei mai renumi¡i brâncu¿iologi ¿i prieten
al marelui sculptor, s-a stråduit, în ultima perioadå a vie¡ii sale petrecutå
la Craiova, så reconstituie în Cetatea Banilor atelierul parizian al lui
Brâncu¿i, care a fost demolat în urma unei sistematizåri (iatå cå ¿i la
case mai mari se demoleazå pentru obiective de interes comun!). Dintr-o
ini¡iativå particularå, dar care ar fi impus Craiova în circuitul cultural
turistic interna¡ional, ideea reconstruirii craiovene a atelierului brâncu-
¿ian, cu tot sprijinul autoritå¡ilor locale, a fost boicotatå pânå la eradica-
rea ei. Båtåios cum îl cuno¿team, V.G. Paleolog a apelat la oficialii români,
ob¡inând, astfel, o confirmare a autenticitå¡ii bârnelor din atelierul lui
Brâncu¿i din Paris: de la C. Flitan, ambasadorul României la Paris ¿i de
la G. Macovescu, ministrul român de Externe din acea perioadå. Cu toate
aceste ateståri oficiale, datoritå obtuzitå¡ii ¿i opunerii unui brâncu¿iolog
bucure¿tean, reconstituirea atelierului nu s-a finalizat, iar V.G. Paleolog
a trecut la cele ve¿nice cu triste¡ea faptului neîmplinit. Mi-a dat fotocopii
dupå aceste documente: „Nepoate ( a¿a-mi zicea), ia aceste documente,
de primå mânå. Ele dovedesc cå astea-s bârnele lui Brâncu¿i. Så se ¿tie
¿i dupå moartea mea”.

Directorul de atunci al Liceului Agricol Craiova (succesorul ªcolii de
Arte ¿i Meserii din Craiova, absolvite de C. Brâncu¿i), ing. Gh. Tudor, a
preluat cele cinci bârne atestate a fi din atelierul lui Brâncu¿i ¿i le-a
montat în curtea liceului. Tot aici se aflå, în replicå (originalul fiind la

Paris), Borna sau Piatra de hotar, operå cu iz politic, replicå la bol¿evizarea
României, dupå mårturisirea Mili¡ei Petra¿cu ¿i a lui Victor Cråciun, re-
prezintå „protestul în fa¡a råpirii din nou a Basarabiei de cåtre ru¿i”, era
dedicatå ei, ca pictori¡å basarabeancå ¿i ini¡ial se inten¡iona amplasarea
ei pe malul Prutului, la Albi¡a. ªi nu este singura cu „tâlc direct na¡ional”.
Din påcate, starea actualå a bârnelor are de suferit nu atât din rea cre-
din¡å, ci din lipså de interes ¿i solu¡ii practice a acestor valori patrimoniale.
Existå ¿i un proiect pentru refacerea atelierului la Craiova elaborat de
arh. Viorel Voia. Actualul director al Muzeului de Artå din Craiova, arh.
Emil ªtefâr¡å, este decis så refacå acest atelier, så fie inaugurat în toamna
acestui an, odatå cu inaugurarea „Oului” lui Brâncu¿i (o realizare arhi-
tecturalå ¿i de artå de excep¡ie) ¿i dezvelirea Bustului lui Brâncu¿i, realizat
de Mili¡a Petra¿cu.

Acad. Victor Cråciun, ca pre¿edinte al Ligii Culturale pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni ¿i co-director (împreunå cu Adrian Påunescu)
al Congresului Spiritualitå¡ii Române¿ti, dar, mai ales, ca om de culturå
implicat în recunoa¿terea universalå a valorilor române¿ti, a contribuit
substan¡ial ¿i la valorificarea plenarå a lui C. Brâncu¿i (la fel a procedat
¿i pentru Eminescu, Gr. Vieru, Adrian Påunescu etc.).

Apårând peste noapte, ca ciupercile, câteva sute de „Brâncu¿i” din
ceramicå, vându¡i ¿i în stråinåtate, cota sculptorului a scåzut alarmant,
cotå financiarå stabilitå de celebra Caså de licita¡ie din New York, Christie
‘s. Ca un român patriot în sensul real al cuvântului (nu patriotard), Vic-
tor Cråciun l-a adus în ¡arå chiar pe directorul executiv al acestei case
de licita¡ie. Alåturi de acest director, a venit ¿i contesa Marina von Kama-
rowsky, directoarea Casei de licita¡ie Van Ham din Luxembourg, o exce-
lentå vorbitoare de limba românå ¿i iubitoare de culturå; contesa este
urma¿a unor nobili „albi” din Moscova, izgoni¡i de Revolu¡ia lui Lenin ¿i
stabili¡i în Bucure¿ti, unde contesa s-a ¿i nåscut. Recunoscåtoare ¡årii
noastre, contesa Marina s-a implicat ¿i în recunoa¿terea mondialå a lui
Brâncu¿i ¿i din punct de vedere al valorificårii financiare a operei acestuia.

Împreunå cu ace¿ti doi exper¡i în licita¡ie, dar ¿i de al¡i sculptori din
stråinåtate (Remus Botar, de pildå), Victor Cråciun au efectuat o vizitå
documentarå, pe urmele lui Brâncu¿i, întâi la Craiova, apoi la Tg. Jiu.
Am fost alåturi de ei, ca vicepre¿edinte al Ligii Culturale ¿i am råmas
impresionant de profesionismul celor doi exper¡i, la ªcoala de Arte ¿i
Meserii din Craiova a mângâiat fiecare pieså a elevului Brâncu¿i (¿ter-
gându-le chiar de praf) ca pe o relicvå. Au fost invita¡i ¿i la TVR Craiova
de fostul director Traian Bårbulescu, unde au dat o lec¡ie de esteticå ¿i
de cunoa¿tere brânco¿iologicå. Au evitat så se pronun¡e asupra valorii
operelor brâncu¿iene din Craiova (vizita documentarå nu se încheiase),
dar la scurt timp, la casa americanå de licita¡ie Christie ‘s o nouå pieså
a sculptorului nostru a fost evaluatå la o cotå înaltå.

Dar, Victor Cråciun ¿i so¡ia sa, Cristiana Cråciun, au mai fåcut o
faptå bunå, de excep¡ie; fiind mo¿tenitor universal al Mili¡ei Petra¿cu (cf.
certificatului 136/1976 emis de Notariatul sect. 1, Bucure¿ti), ei au
donat Muzeului de Artå din Craiova bustul în ghips al lui Brâncu¿i,
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realizat de Mili¡a Petra¿cu, dupå care s-au
turnat în bronz trei busturi: unul dezvelit la

Chi¿inåu, în fa¡a Academiei de ªtiin¡e a Mol-
dovei, al doilea, în Pia¡a Doroban¡i (azi Pia¡a
Brâncu¿i) din Bucure¿ti, în 2001, la dezvelirea
monumentului din Capitalå participând, între
al¡ii, premierul Adrian Nåstase, acad. Råzvan
Theodorescu (ministru al Culturii), M. Barat
(directorul Centrului Cultural francez din Bu-
cure¿ti), Remus Botar, V. Blendea, Lumini¡a På-
tra¿cu-Brâncu¿i (nepoata sculptorului) etc. Evi-
dent, ini¡iatorul ¿i organizatorul inaugurårii a-
cestui monument a fost, fire¿te, Victor Cråciun.

Al treilea bust în bronz a fost dåruit Craio-
vei. Întâi, au donat bustul din ghips Muzeului
de Artå, în februarie 2011, cu prilejul desfå-
¿urårii Zilelor „Marin Sorescu”, organizate de
Primåria Craiovei (primar Antonie Solomon) ¿i
Academia Românå (acad. Eugen Simion). Mani-
festarea s-a desfå¿urat în Sala Oglinzilor a Mu-
zeului de Artå, în prezen¡a academicienilor
Eugen Simion, Viorel Mårginean, Maya Simio-
nescu, Mihai Cimpoi, N. Dabija, V. Tårâ¡eanu,
Adam Puslojici etc., dar ¿i a lui Serge Faucherot
(comisar UNESCO ¿i membru al Academiei Ro-
mâne), care a råmas impresionat de gestul lui
Victor Cråciun de a dona acest bust.

Ulterior, bustul în ghips a fost turnat în
bronz, la atelierele din Ia¿i, unul revenind Cra-
iovei, mai precis inginerului Tomi¡å ºu¡uianu
(posesorul ¿i a unei bogate biblioteci), care a
plåtit contravaloarea turnårii acestuia în bronz.

De men¡ionat cå în Craiova mai existå
busturi Brâncu¿i în Parcul N. P. Romanescu
(autor C. Lucaci), pe Aleea Personalitå¡ilor din
Pia¡a teatrului Na¡ional „Marin Sorescu” (în
curs de reamenajare, opera sculptorului craio-
vean Marcel Voinea) ¿i în curtea ªcolii de Arte
¿i Meserii (azi Colegiul Na¡ional „C. Brâncu¿i”),
bust realizat de Mili¡a Petra¿cu ¿i turnat în
bronz de Remus Botar.

Din diverse motive, bustul n-a putut fi
a¿ezat în Pia¡a Gårii, unde se dorea ini¡ial, ci a
råmas în proprietatea lui Tomi¡å ºu¡uianu.
Trecând în lumea de dincolo, familia ingineru-
lui Tomi¡å ºu¡uianu (so¡ia, Victoria ¿i copiii
Anca ¿i Radu) au decis så-l doneze Muzeului
de Artå, prin Antonie Solomon, vicepre¿edinte
al Consiliului Jude¡ean Dolj ¿i prieten cu ing.
Tomi¡å ºu¡uianu (care a fost ¿i constructorul
bisericii din Leamna-Dolj, ctitoritå de Antonie
Solomon).

ªi, astfel, vineri, 19 februarie 2021, de ziua
de na¿tere a lui Brâncu¿i, declaratå Zi Na¡io-
nalå, s-a produs actul de dona¡ie, gest mai rar
în zilele noastre. În fa¡a unui public nu prea
numeros, a presei locale (în totalitate) ¿i chiar
centrale, la Muzeul de Artå din Craiova (care
va inaugura în toamna a.c. edificiul „Oul” lui
Brâncu¿i ¿i, speråm noi, vor fi aduse ¿i bârnele
din atelierul parizian al celebrului sculptor),
vorbitorii: Emil ªtefâr¡å (director), Antonie

Solomon, Tudor Nedelcea (ini¡iatorul acestui
gest), Victoria ¿i Anca ºu¡uianu (so¡ia ¿i fiica
lui Tomi¡å ºu¡uianu (finan¡atorul turnårii în
bronz al bustului), au pus în valoare persona-
litatea lui Brâncu¿i ¿i a Mili¡ei Petra¿cu, au
subliniat valoarea acestei sculpturi în muzeul
care påstreazå ¿i al¡i „Brâncu¿i”.

 Câteva date biografice despre sculptori¡a
Mili¡a Petra¿cu. S-a nåscut în familia Ojoga, la
31 decembrie 1892 la Chi¿inåu, unde a studiat
la ªcoala de Arte Plastice (1907-1908) de la
Moscova ¿i la Facultatea Litere ¿i Filosofie din
Sankt Petersburg (1909). În 1910, o gåsim la
Academia de Picturå din München, apoi, la
Paris, în atelierele lui H. Matisse ¿i A. Bourdelle
(1910-1919). În 1919 îl cunoa¿te pe Brâncu¿i,
cåruia îi devine ucenicå ¿i-i va purta toatå via¡a
o sincerå pre¡uire. Este anul în care debuteazå
la Salonul Independen¡ilor din Paris cu un
bust. În urma cåsåtoriei cu profesorul de ¿tiin¡e
radiofonice de la Academia Militarå, Emil Pe-
tra¿cu ( 1890-1967) în 1925, se stabile¿te la
Bucure¿ti, participând la mi¿carea de la „Con-
temporanul” lui Vinea ¿i de la “Criterion”. La
Bucure¿ti, sub regim comunist, a fost suspec-
tatå de spionaj, datoritå legåturii sale cu „deca-
dentul” Brâncu¿i. Trece în lumea umbrelor, la
25 decembrie 1976, la Bucure¿ti.

În Capitalå, executå mozaicul „Fântânii
Miori¡a” (1936), apoi Monumentul eroilor Regi-
mentului 13 Artilerie din Constan¡a, apoi por-
tretele Reginei Maria, Elvirei Godeanu, Al. Odo-
bescu, Maria Filotti, C.I. Nottara, O. Goga, Baco-
via, Rebreanu, Sadoveanu, Vianu etc.

Gra¡ie prieteniei cu Arethia Tåtårescu,
so¡ia ministrului liberal Gh. Tåtårescu
(1934-1937), pre¿edinta Ligii Na¡ionale a
Femeilor Române din Gorj, realizeazå la Tg. Jiu,
în 1935, Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, o
realizare de excep¡ie, la inaugurare participând
Carol al II-lea, mini¿trii I. Incule¡, D. Costinescu,
Victor Antonescu, N. Titulescu etc. ¿i mama
eroinei, båtrâna Ileana Todoroiu, eveniment
încårcat de emo¡ii ¿i apreciat de presa vremii
(N. Iorga a scris un articol elogios).

Harnica Arethia Tåtårescu a dorit så-i în-
credin¡eze Mili¡ei ridicarea unui moment pen-
tru eroii din Primul Råzboi Mondial. Spre cinstea
ei, Mili¡a a declinat oferta în favoarea lui C.
Brâncu¿i, cåruia îi scrie la 9 iunie 1935:
„Scumpe Maestre, Cu to¡ii aici ne-am bucurat
de vestea pe care ne-ai trimis-o despre venirea
Matale, în vara asta. D-na Tåtårescu te anun¡å
cå iulie ¿i august va sta la Poiana, cå vei avea
ma¿ina ei la dispozi¡ie pentru a merge spre a
alege locul monumentului pe care le vei face
acolo. Te a¿teptåm. Cu dragoste, Mili¡a”. Apoi,
la 12 august 1938, îi scrie din nou: „Scumpe
Maestre, Am venit la Tg. Jiu, unde am avut o
nespuså bucurie de a-¡i vedea operele [...]
ColoanaColoanaColoanaColoanaColoana se ridicå liberå acuma sacadat ca ni¿te
båtåi de inimå generoaså ¿i odatå sfâr¿e¿te în
seninåtate printr-o cupå gata de a primi daruri
cere¿ti în infinit” (Apud. Zenovie Cârlugea,
Constantin Brâncu¿i. Oamenii din via¡a lui.
Dic¡ionar monografic, Ia¿i Tipo Moldova, 2020,
p. 611-625).

Portretul-autoportret, cum îl nume¿te în
deplinå cuno¿tin¡å de cauzå Victor Cråciun
(Portretul-autoportret Brâncu¿i de Mili¡a Pe-
tra¿cu ¿i Brâncu¿i (ver-
siunea 1938). Prezentare
artisticå Cristiana Crå-
ciun, Bucure¿ti, Liga Cul-
turalå pentru Unitatea
Românilor de Pretutin-
deni/Editura Semne,
2011) dateazå din 1937/
1938, început de Mili¡a ¿i
„desåvâr¿it cu concursul
lui C. Brâncu¿i, artista a
fost mândrå de aceastå
colaborare; lucrarea, con-
ceputå ini¡ial monumen-
tal, a råmas doar cu par-
tea reprezentând capul

sculptorului”, specificå Victor Cråciun, conti-
nuând så afirme cå acest bust este „cea dintâi
sculpturå care îl reprezintå pe cel mai de seamå
deschizåtor al noii perioade din arta modernå,
este o crea¡ie în care însu¿i cel reprezentat a
colaborat, punându-¿i pecetea pe finisarea
operei, sculpturå evocatoare ¿i autoportret, caz
unic în crea¡ia de acest gen a lumii”.

Mili¡a Petra¿cu l-a imortalizat, pe idolul
såu, C. Brâncu¿i, în trei sculpturi: în
1937-1938, prezentându-l sub chip de dac; apoi
în 1968 ¿i 1969. Bustul lui Constantin
Brâncu¿i, opera Mili¡ei Petra¿cu, dåruit
Muzeului craiovean de Artå de familiile acad.
Victor Cråciun ¿i ing. Tomi¡å ºu¡uianu, a¿azå
Craiova între marile centre culturale ¿i turistice
europene. În zborul såu spre meridianele lumii,
ca o pasåre måiastrå, Cetatea Båniei a fost o
haltå importantå, Brâncu¿i ¿i Craiova
înnobilându-se reciproc.

Tudor NEDELCEA, Tudor NEDELCEA, Tudor NEDELCEA, Tudor NEDELCEA, Tudor NEDELCEA, CraiovaCraiovaCraiovaCraiovaCraiova

PPPPP.S. 1. .S. 1. .S. 1. .S. 1. .S. 1. Este curioaså, chiar inadmisibilå,
reac¡ia unor culturnici locali (care lucreazå
chiar în institu¡ii de culturå) de a se opune
acestei dona¡ii, din motive puerile; au intervenit
chiar la vicepre¿edintele Consiliului Jude¡ean
Dolj, Antonie Solomon, spre a nu se accepta
aceastå dona¡ie. Incredibil!

PPPPP.S. 2..S. 2..S. 2..S. 2..S. 2. Un generos finan¡ator i-a tipårit,
în 2019, lui Paul Rezeanu (1937-2021), cu-
noscut brâncu¿iolog, o nouå carte, Brâncu¿i,
de peste 500 pagini, în format album, în condi¡ii
grafice de excep¡ie ¿i în patru limbi stråine, la
tipografia Monitorului oficial. Cartea nu se difu-
zeazå, datoritå noilor preten¡ii ale a¿a-zisului
mo¿tenitor al drepturilor de autor, Nicole, de
fapt mo¿tenitorul imobiliar al so¡ilor Natalia
Dumitrescu ¿i C. Istrati. Ce-i de fåcut? Så a¿tep-
tåm trecerea celor 70 de ani de la moartea
sculptorului, care anuleazå preten¡iile finan-
ciare ale mo¿tenitorului såu?!
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BASM CU BRÂNCUªI X)

lui Z. C.

Ca ¿i Brâncu¿i-copilul, când am
våzut prima datå, de lângå mine, o
pasåre zburând,
deci zborul e
altceva decât mersul, mi-am zis
cå ¿i eu trebuie s-o imit,
desprinzându-må
de pe lut ¿i så zbor,
så zbor pânå-n înalturi,
deasupra tuturor,
liber în zbor,
în liber zbor – „Ce fericire! ...”
cum ¿i-a zis ¿i Brâncu¿i
¿i mereu de atunci ...

Am încercat, dar n-a mers –
nevåzute quintale må
trågeau de picioare,
când bra¡ele-ntindeam
så må desprind în sus;
ba mi-am zis så prind
o pasåre ¿i cu ea så zbor,
dar nu eram u¿ure ca ea
¿i-am råmas doar cu
tânjetul...

Fire de artist, Brâncu¿i,
totu¿i, în vis,
pe nemaivåzuta
Måiastrå din basm a
umblat prin cer pe
unde gândul n-a gândit,
ochiul n-a mai våzut,
urechea n-a mai auzit,
dar mai ales se
contopea cu ea, ca ¿i cum
i-ar fi fost sufletul, a lui ,
¿i chiar, într-un târziu,
reveni¡i pe påmânt,
el ¿i-a påstrat
în fiin¡å aceastå intimitate.

Iar, când, la cåpåtâiul
celor du¿i pe-un tårâm
de sub aceastå lume,
chiar a våzut-o, sculptatå
¿i, fiecårui, multiplicatå,
pasåre-a sufletului ziså,
nedespår¡itå, pe stâlpul
ca trup al lui, cu-a
vie¡ii cruce, a¿teptându-l
¿i prefigurând împreunå
zborul în slåvi,

Brâncu¿i va fi-n¡eles veghea
ei ca o tainicå ¿tiin¡å
a refacerii-ntregului fiin¡ei
la o sacrå chemare de
sus, pentru zborul – eliberare
de quintalele påmânte¿ti,
har ¿i dar, ciocârlie în cânt,
fericitå levita¡ie
în împårå¡ia
Duhului Sfânt.

N-a stat pe gânduri,
din lemnul în vis
¿i în trudå sfin¡it, se porni
Måiastra lui så-¿i sculpteze,
Måiastrå de suflet ¿i gând,
de basm ¿i aevea,
de dor ¿i de Duh –

De mai multe ori a
izvodit-o,
pânå-a fost sigur cå are
forma zborului,
puterea ¿i
via¡a zborului.
ªi tot de mai multe ori,
în felul lui de artist
¿i-n basmul såu, cu ea
contopit în fiin¡å,-a zburat,
de fiecare datå mai sus,
mai adânc în înaltul
propriului såu empireu
la sânul lui Dumnezeu –
„La Tine, Doamne, clama
în repe¡ire,
zborul – ce fericire!...”

Acolo-i era tinere¡ea
fårå båtrâne¡e
¿i via¡a fårå de moarte,
dar, ca ¿i Fåt-Frumos,
dintr-o gre¿ealå
(scriså în stele?),
un lest ¿i-a aflat
în suflet, dorul
de-acaså, de nat.
Ca gândul s-a-ntors
a-l depune lin,
ca ochiul a-l låcrima,

Ioan ªt. LAZÅR

ca auzul a-l doini
¿i el însu¿i, ca så se
hodineascå pu¡in,
a adormi sub
plocat de påmânt.

La cåpåtâi, nevåzutå
din basm, - eu doar ¿tiu -,
Måiastra-i de veghe,
un semn a¿teptând
ca-mpreunå så urce
prin scripte de ceruri,
adânc în azur,
din nou ¿i pe
totdeauna-n tårâmul
ve¿niciei zâmbind...

Ioan St. LAZIoan St. LAZIoan St. LAZIoan St. LAZIoan St. LAZÅÅÅÅÅRRRRR

x)  Când nu mai suntem copii, am murit
demult... (Constantin Brâncu¿i)
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Din bogata exegezå a operei lui Constantin Brâncu¿i lipseau lucrårile avizate
asupra spiritualitå¡ii cre¿tin-ortodoxe, lacunå eliminatå de Preafericitul Pårinte Daniel
prin studiul-album Brâncu¿i – sculptor cre¿tin ortodox, ajuns la a doua edi¡ie, revizuitå
de autor, la Editura Trinitas, Bucure¿ti, 2013 (prima, apårutå în 2007, cu prilejul semicen-
tenarului plecårii dintre noi a geniului de la Hobi¡a, fiind dezvoltarea unei prelegeri cu
titlul Materia sculptatå – epifanie a luminii Creatorului. Spiritualitate ortodoxå în opera
lui Brâncu¿i). Tot atunci se împlineau o sutå de ani de la crearea capodoperelor Rugå-
ciunea ¿i Sårutul, considerate ca producând marea cotiturå în sculptura modernå („punc-
tul de plecare al artei moderne”, V.G. Paleolog). Aceastå schimbare profundå pornea
din arheitatea artei populare române¿ti ¿i din spiritualitatea cre¿tinå stråmo¿eascå, la
fel de veche, observå Preafericitul Pårinte Daniel, în Prefa¡å, subliniind, prin aceasta,
adâncul izvor cre¿tin ¿i românesc al întregii opere brâncu¿iene, culminând cu Ansamblul
monumental de la Târgu-Jiu, alcåtuit din Masa Tåcerii, Poarta Sårutului ¿i Coloana
fårå sfâr¿it, între ele armonizându-se perfect Biserica „Sfin¡ii Apostoli Petru ¿i Pavel”:
„Fiind în acela¿i timp român tradi¡ional ¿i artist modern universal, Constantin Brâncu¿i
nu s-a înstråinat de propria identitate când se afla printre stråini, deoarece a cåutat
«esen¡a lucrurilor» dincolo de aparen¡e efemere ¿i a descoperit spa¡iul spiritual al
libertå¡ii creatoare în interiorul oricårui spa¡iu geografic. A descoperit luminile vie¡ii
eterne dincolo de orice semn al mor¡ii din lumea materialå trecåtoare” (p. 9). Demons-
tra¡ia acestei evaluåri de ansamblu constituie substan¡a cår¡ii, structuratå în capitolele:
Spiritualitate cre¿tinå ortodoxå în via¡a ¿i gândirea lui Brâncu¿i, Materia sculptatå –
epifanie a luminii Creatorului, Lumini ale universului liturgic ortodox în Masa Tåcerii,
Poarta Sårutului ¿i Coloana fårå sfâr¿it, Arta adevåratå – transfigurare a vie¡ii ¿i bucurie
a sufletului. Cartea se încheie cu o Cronologie a vie¡ii ¿i a operei sculptorului, în
continuitatea ei spiritualå (1876-2013).

„Mul¡i exege¡i ai operei lui Constantin Brâncu¿i – spune Preafericitul Daniel, în
prima frazå din capitolul întâi - au scos în eviden¡å adevårul cå vechea ¿i bogata
tradi¡ie a artei populare române¿ti a fost o surså majorå a inspira¡iei sale artistice ¿i
filosofice, dar mai pu¡ini au remarcat în arta lui influen¡a credin¡ei cre¿tine ortodoxe sau
a tradi¡iei liturgice bizantine” (p. 11). Între cei pu¡ini, îi aminte¿te pe Dan Botta ¿i pe
Mircea Eliade. În anii ’30, Dan Botta nu ezita så numeascå sculptura lui Brâncu¿i ca
fiind bizantinå, „fructul dogmei care interzice chipul såpat”, încât påråsirea realismului
artei tradi¡ionale, în favoarea formelor „abstracte”, de regåsit în arta ¡åråneascå ¿i în
cea preistoricå, a devenit resortul central al revolu¡iei brâncu¿iene. În 1962, Eliade
sesiza, la marele sculptor, redescoperirea „materiei ca matcå a epifaniilor ¿i semnifi-
ca¡iilor religioase”, largo sensu, înså. Este ¿i motivul pentru care Patriarhul Daniel e
convins cå religiozitatea lui Brâncu¿i trebuie raportatå, în primul rând, la tradi¡ia ortodo-
xiei române¿ti. Imboldul survine chiar din mårturiile sculptorului ¿i din aforismele lui.
„Cele mai mari capodopere ale trecutului – spune Brâncu¿i – au apårut în perioadele
de maximå exaltare religioaså. Odatå ce se diminua, urma o epocå de decaden¡å, ¿i în
aceste perioade se cådea, invariabil, în realismul imitativ cel mai plat”, cåci la cei vechi
„credin¡a era aceea care însufle¡ea arta”, formele spiritualizându-se în defavoarea
materialitå¡i brute. Cu atât mai mare este meritul hobi¡eanului, cu cât el tråia deja într-o
epocå de rapidå avansare a secularizårii lumii moderne, când deja un geniu al filosofiei
ca Fr. Nietzsche devenise faimos prin declara¡ia, atât de iubitå de postmoderni, cå
Dumnezeu a murit. A murit, într-adevår, crucificat, ucis de oameni, dar a înviat, ceea ce
Nietzsche ¿i comilitonii refuzå så creadå sau, mai degrabå, ascund. Nu ¿i Brâncu¿i.
Mai mult de atât, Brâncu¿i se îndoia cå operele sale pot fi în¡elese fårå o minimå
în¡elegere cre¿tinå, fårå tråirea bucuriei, a harului divin, antiteza plåcerilor sim¡uale,
dar ¿i a obscuritå¡ilor esoterice, fie acestea antice sau moderniste: „Nu cåuta¡i formule
obscure, sau mistere. Cåci ceea ce vå dåruiesc eu este bucurie curatå. Contempla¡i
lucrårile mele pânå când le vede¡i. Cei aproape de Dumnezeu le-au våzut”1. De fapt,
prin sculpturile sale, aparent ermetice ¿i avangardiste, Brâncu¿i redescoperå marea
poezie imnicå de la Cântarea Cântårilor ¿i Dante pânå la Ion Barbu, Lucian Blaga,
Rainer Maria Rilke ¿i Vasile Voiculescu.

În arta ¿i literatura româneascå din prima jumåtate a secolului al XX-lea s-a
produs miracolul întâlnirii dintre sculpturile lui Brâncu¿i ¿i poezia Jocului secund barbian
(1930), ambii creatori fiind cota¡i ca „ermetici”, dar amândoi respingând eticheta. Brân-
cu¿i: Nu cåuta¡i formule obscure, sau mistere. La rându-i, Ion Barbu a protestat împotriva
etichetårii operei sale ca ermetism filologic în tradi¡ia Mallarmé – Valéry, atrågând
aten¡ia cå „ermetismul” såu este canonic, în sensul dogmei cre¿tine: Întocma – dogma,
cum spune el în poema Oul dogmatic, unde oul, våzut de cei mul¡i ca hranå materialå,
trebuie ridicat la euharistie, la dogma bucuriei Învierii. Acela¿i ou dogmatic era prefigurat
de Brâncu¿i în sculptura Începutul lumii din 1924. Barbu î¿i încheia capodopera Oul
dogmatic tot sub semnul începutului lumii: „Cåci vinovat e tot fåcutul,/ ªi sfânt, doar
nunta, începutul”. Så nu uitåm cå, în linie ontoesteticå, cei doi mari creatori descindeau
din Eminescu, cel care identifica începutul lumii în enigma arheului, oul såu dogmatic,
punctul adimensional din cosmogonia Scrisorii I.

„Clopotele verzi” din Joc secund încifreazå muzica divinå a tåcerilor vie¡ii, glasuri
auzinde doar la Masa tåcerii sau în eminesciana Sara pe deal: „Clopotul vechi împle
cu glasul lui sara,/ Sufletul meu arde-n iubire ca para”. Preafericitul Daniel observå
tainica fascina¡ie a clopotelor din bisericile ortodoxe pogorâtå asupra fiin¡ei lui Cons-
tantin Brâncu¿i, încå din copilårie: „mai ales dangåtul clopotelor de la månåstirea
Tismana, veche vatrå a monahilor siha¿tri sau isiha¿ti, iubitori de rugåciune ¿i de
luminå netrecåtoare. Mai târziu a devenit clopotar ¿i corist la biserica Madona Dudu
din Craiova, înså era pasionat ¿i de clopotele de la biserica Obedeanu, pe când învå¡a
la ªcoala de Arte ¿i Meserii din Craiova. Apoi, în timpul studiilor la Facultatea de Arte
Frumoase din Bucure¿ti, Brâncu¿i era ¿i membru al corului bisericii Mavrogheni din
Bucure¿ti, unde cânta cu multå måiestrie «sus¡inutele ¿i unicele lui aleluia pânå la
expir ¿i Doamne, miluie¿te modulat de 100 de ori, de nimeni ajuns în aceastå perfor-
man¡å vocalizantå dintre cei ce i se prindeau» – dupå cum mårturise¿te V.G. Paleolog”
(p. 24-25). Aceastå tradi¡ie muzicalå bizantinå a fost tråitå ¿i perpetuatå de Brâncu¿i la
Paris, el considerând celebrul såu atelier de lângå Paris (Impasse Ronsin, 11) ca fiind
„metoc” al Månåstirii Tismana: „Am deschis o biatå filialå a Tismanei, aici, în Impasse
Ronsin, 11". Nu e de mirare cå, în exegeza Carolei Giedion Welcker, se vorbe¿te de o
afinitate între eleva¡ia spiritualå a Coloanei fårå sfâr¿it ¿i muzica bisericeascå bizantinå,
în chiar interpretarea tenorialå a lui Brâncu¿i, în strana bisericii româno-ortodoxe de la
Paris: „Cât de adânc ancoratå în el trebuie så fi fost aceastå infinit de subtilå monotonie,

ob¡inutå doar prin alungirea sau accentuarea silabelor!”2 Reamintindu-ne de Eminescu,
Coloana brâncu¿ianå nu e stråinå nici de zborul cåtre Tatål ceresc al Luceafårului, cåci
sculptând påsåri, geniul brâncu¿ian s-a oprit, canonic, doar la zbor, pasårea întruchi-
pând „fluiditatea spiritualå”, cum spune † Daniel (p. 26). Dimensiunea aceasta de
templu ortodox a atelierului såu a însemnat ca structurarea lui spiritualå så meargå
pânå la întâlnirea finalå cu Dumnezeu. Vizitat, în 1957, în atelierul såu, stropit cu
agheasmå, anterior, pe 6 ianuarie, pe când era båtrân ¿i bolnav, de familia lui Eugen
Ionescu, Brâncu¿i le-a mårturisit cå este pregåtit de întâlnirea cu Domnul: „Acum sunt
foarte aproape de Bunul Dumnezeu. trebuie doar så-mi întind bra¡ul ca så-L ating”.
Înså în martie 1957, se aråta neîmpåcat suflete¿te cå nu poate så-¿i dea sufletul în ¡ara
lui, care, prin politicienii clipei, se lepådase de geniul såu ¿i de iubirea lui nestinså
pentru România. Pe 16 martie 1957, se va înål¡a la Domnul, prohodit în biserica româ-
neascå ¿i înmormântat în Cimitirul Montparnasse.

*
Constantin Brâncu¿i face parte din rara categorie a geniilor a cåror via¡å e în

perfectå consonan¡å cu opera. Gândirea lui artisticå ¿i filosoficå a fost una transdiscipli-
narå avant la lettre, ca ¿i a lui Eminescu, Blaga sau Ion Barbu, invoca¡i în aceste note.
Pentru el, lumea n-a avut niciodatå opacitatea de dupå cåderea adamicå, perpetuatå
în mii de ani. Mai mult, opera lui este un refuz sublim al acestei opacitå¡i strict materiale.
E aici o profundå întâlnire cu teologia ortodoxå românå, în consonan¡å cu Teologia
Dogmaticå Ortodoxå (1978) a Pårintelui Dumitru Ståniloae. Acesta a observat cå limba
românå este singura dintre limbile romanice care a conservat cuvântul lume din lati-
nescul lumen, luminå. Este un amånunt esen¡ial pentru modul românesc de a tråi
cre¿tinismul, de a în¡elege cå opacitatea lumii este opera oamenilor, nu a lui Dumne-
zeu. Lumea îndumnezeitå este luminå, este transparentå, spune Pårintele Ståniloae.
Lumea materialå nu are consisten¡å ontologicå, iar filosofii s-au stråduit zadarnic så-i
gåseascå un asemenea temei, elaborând sute de sisteme metafizice, cåutând, de la
presocratici ¿i pânå la gânditorii fizicii cuantice, o particulå, un principiu, o idee pe care
lumea så se sprijine, ca autosuficientå sie¿i, cåutare zadarnicå ce a dus, în cele din
urmå, la pråbu¿irea metafizicii ¿i la abandonarea ei în postmodernitate. Cåutarea a
fost gre¿itå, spune Pårintele Ståniloae, fiindcå lumea nu are consisten¡å ontologicå, ci
doar una dialogicå, dialogul central fiind între Cer ¿i påmânt, între Dumnezeu ¿i om,
numai atunci lumea redevenind transparentå, adicå luminå, cum sunå cuvântul româ-
nesc: lume-lumen.

Geniul creator al lui Brâncu¿i s-a nutrit din aceastå realitate simplå, dar care ¡ine
de teologia adâncurilor, el urmând ¿i de astå datå în¡elepciunea arhaicå/arheicå a
modului de a fi al ortodoxiei române¿ti. În¡elegând aceasta, cu asupra de måsurå, în
calitate, deloc u¿oarå, de exeget brâncu¿ian, Preafericitul Pårinte Daniel nu putea gåsi
un titlu mai potrivit pentru al doilea capitol: Materia sculptatå – epifanie a luminii Crea-
torului. Neîndoielnic, Brâncu¿i a în¡eles cå lumea nu e purå materialitate, ci luminå,
transparen¡å, în fa¡a cårora oamenii riscå så devinå orbi, interzicându-¿i suprema
bucurie de a privi, de a vedea în materia inertå sau în cea a instinctelor oarbe „lucrurile
esen¡iale”: „Eu niciodatå nu mi-am propus så uimesc lumea – printr-o tråsnaie!... Am
judecat simplu, a¿a cum vede¡i, ¿i am ajuns la ceva simplu, teribil de simplu: la o
sintezå care så sugereze ceea ce voiesc så reprezint. Am scos din bronz, din lemn ¿i
din marmurå acel diamant ascuns – esen¡ialul” (Aforismul 79). ªi cel mai adecvat
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comentariu al exegetului: „Întreaga operå a lui Brâncu¿i este marcatå de aceste adevå-
ruri esen¡iale. ªi anume, în primul rând, lumina interioarå a materiei, pe care o sesiza
el, este o epifanie sau un ve¿mânt creat al luminii necreate, al harului, care leagå între
ele originea ¿i finalitatea universului” (p. 34-35). Afirma¡ia e sprijinitå pe texte brân-
cu¿iene.

Lumina interioarå a materiei are ca ecou „eleva¡ia interioarå (spiritualå) a artistului
întru smerenie, ca bucurie ¿i pace în comuniunea cu Dumnezeu-Creatorul vie¡ii” (p.35).
Altfel spus, survine consisten¡a dialogicå a lumii-ca-lumen. Asta înseamnå ie¿ire din
eul autarhic, sau cum spune Brâncu¿i: „Cine nu iese din Eu n-ajunge Absolutul ¿i nu
descifreazå via¡a” (Aforismul 35). Noua paradigmå a frumosului aduså de Brâncu¿i în
sculptura mondialå de-aici porne¿te: „Trebuie så ne degajåm de noi în¿ine ¿i de toatå
impertinen¡a omeneascå – numai astfel izbutim så redescoperim Frumosul. (…) Aud
aståzi vorbindu-se de tot felul de curente în artå. Este un soi de babilonie universalå.
Arta nu s-a dezvoltat decât în marile epoci religioase” (Aforismul 67). Arti¿tii ¿i criticii de
artå ai perioadei interbelice, incapabili så se desprindå de „complexele de culturå” ale
momentului, au fost tenta¡i så-l asimileze pe Brâncu¿i avangardismului. Ca ¿i în cazul
Ion Barbu, Brâncu¿i a fost cel dintâi care le-a dat replica potrivitå, distan¡ându-se de
babilonia universalå, cåci „Arta nu este nici modernå ¿i nici veche – este Artå”, spune
el. Frumosul nu este al formelor clasice, dat fiind cå „Trupul omenesc este frumos
numai în måsura în care oglinde¿te sufletul” (Aforismul 29). Rugåciunea, care a schim-
bat viziunea asupra frumuse¡ii umane în sculpturå, ar fi trebuit så se conformeze, prin
comandå, canonului clasic: „Monumentul trebuia så reprezinte o femeie plângând.
Înså cum era så fac, oare, o femeie goalå, într-un cimitir? Am fåcut, atunci, din materia
ce mi se pusese la dispozi¡ie, o… rugåciune” (Aforismul 29). Altfel spus, cum remarcå
Pårintele Daniel, Brâncu¿i a renun¡at la „frumuse¡ea exterioarå a formelor în favoarea
dimensiunii lor låuntrice”, urmându-l, într-un fel, pe Rodin. Afirma¡ia e validå în contextul
strictei stilistici sculpturale a vremii, dar trebuie luatå în considera¡ie ¿i cotitura aduså
de Eminescu în istoria „formelor perfecte”, cu atât mai mult, cu cât exegetul surprinde
extensiunea noului concept al frumuse¡ii ¿i asupra formelor care nu ¡in doar de corpul
omenesc: „Mai trebuie spus cå pentru Brâncu¿i cre¿terea copacilor, zborul påsårilor,
înotul pe¿tilor, såltatul broa¿tei ¡estoase, iubirea din sårutul omului ¿i tot elanul vie¡ii
sunt contemplate ¿i sculptate ca aspira¡ie dupå bucurie netrecåtoare ¿i elan spre luminå
cereascå” (p. 38). „Cre¿terea copacilor” are deja echivalent în cre¿terea eminescianå
a ierbii din În zadar în colbul ¿colii… Cei doi arti¿ti våd ¿i aud, simultan, cre¿terea,
zborul. Între cei dintâi care au vorbit de eminescianismul lui Brâncu¿i a fost Petre
Pandrea. Ruptura de frumosul tradi¡ional ¿i modern Eminescu o formuleazå într-o
însemnare din mss. 2275B: „S-a zis de mult cå frumuse¡ea consistå în propor¡ia de
forme. Nimårui (s.n.) nu i-a venit în minte cå consistå în propor¡ia de mi¿cåri ¿i, cu toate
acestea, asta e adevårata frumuse¡e. Frumuse¡i moarte sunt cele cu propor¡ie de forme,
frumuse¡i vii cele cu propor¡ie de mi¿cåri. E evident cå aceastå propor¡ie de mi¿care
unde nimic nu e prea întins, nici prea flasc, e o stare de echilibru – fericirea”3.

Dar nu altceva spune Brâncu¿i, probabil fårå så fi cunoscut „defini¡ia” råsturnåtoare
de paradigmå esteticå a lui Eminescu, avându-i în suflet doar poemele sale inegalabile:
„Misiunea artei este så creeze bucurie; ¿i nu se poate crea artistic decât în echilibru ¿i
pace sufleteascå. Iar pacea se ob¡ine prin renun¡are. La Paix et la Joie. La Joie et la
Paix. Voilà!”4 Propor¡ia de mi¿cåri este numitå de Brâncu¿i propor¡ie interioarå, sintagmå
care întåre¿te ¿i nuan¡eazå îndråznea¡a muta¡ie esteticå eminescianå: „Propor¡ia inte-
rioarå este ultimul adevår inerent de absolut în toate lucrurile”. Ea då måsura (Eminescu)
sau esen¡a (Brâncu¿i) fiecårui lucru din lume5. Pasårea brâncu¿ianå då måsura zborului
cåtre cer, ca ¿i zborul hyperionic. Preafericitul Pårinte Daniel insistå, pe bunå dreptate,
asupra påsårii lui Brâncu¿i, „o pasåre fårå aripi, care zboarå ¿i se înal¡å pe verticalå”
(p. 41), despre care artistul mårturisea: „Pasårea aceasta reprezintå zborul fårå mândrie,
fårå sfidare ¿i fårå orgoliu. Mult timp m-am luptat så ajung la aceastå formå în care
înål¡area så fie fårå mândrie, fårå orgoliu” (Aforismul 96). Este zborul-rugåciune, a¿a
cum zborul Luceafårului are drept ¡intå o rugåciune adresatå Pårintelui ceresc. Preafe-
ricitul Daniel face trimitere la cuvintele Mântuitorului: „Oricine se înal¡å pe sine va fi
smerit, iar cel ce se smere¿te pe sine se va înål¡a” (Luca 18, 14).

Pårintele Patriarh aminte¿te de o uimire a lui Dimitrie Pascotå, unul dintre exege¡ii
sculptorului: „Mul¡i se vor întreba unde a gåsit Brâncu¿i seninåtatea ¿i blânde¡ea ce
tråiesc în opera sa, când via¡a lui a fost un zbucium necontenit în timpuri tot atât de
zbuciumate? Lumina aceasta i-a venit din interior, din geniul såu ce n-a fost deformat,
ci înnobilat de suferin¡a vie¡ii”. Oare nu acesta a fost ¿i destinul de suferin¡å ¿i de
luminare al lui Eminescu, cel care a låsat, în ajunul mor¡ii, acest ultim catren, salvat de
Al. Vlahu¡å?:

Atâta foc, atâta cer,
Atâtea lucruri sfinte
Peste’ntunericul vie¡ii
Ai revårsat, pårinte!

*
Capitolul al treilea este dedicat celor trei capodopere din Ansamblul monumen-

tal de la Târgu-Jiu. Dupå opinia mea, acest Ansamblu este prima catedralå împlinitå a
Mântuirii Neamului, dedicatå eroilor jertfi¡i în Råzboiul de Întregire. Surprinzåtor, legåtura
cu Eminescu se reface. La 1878-1881, Eminescu ceruse public så se ridice o Catedralå
a Mântuirii închinatå eroilor cåzu¡i în Råzboiul de Independen¡å. Aceastå Catedralå
eminescianå, împårtå¿itå de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, mai pu¡in de politicieni,
e pe cale de finalizare sub påstoria Preafericitului Pårinte Patriarh Daniel, care, iatå, a
realizat, mai întâi, o micå Monastire, din cuvinte ¿i imagini, închinatå demiurgului de la
Hobi¡a.

Imaginea Ansamblului de la Târgu-Jiu se contureazå astfel: „A¿adar, Ansamblul
monumental de la Târgu-Jiu ridicat în anii 1937-1938 este, în primul rând, un memorial
închinat eroilor, în care jertfa ca dåruire de sine este transfigurat în iubire a vie¡ii eterne,
iar în al doilea rând, o sintezå a întregii opere artistice a lui Constantin Brâncu¿i, care
omagiazå prin ea înså¿i credin¡a ¿i arta poporului român” (p. 49). O bisericå ortodoxå
închinatå acelora¿i eroi fusese deja ridicatå în anii 1927-1937 ¿i ea a fost armonios
încadratå de Brâncu¿i în opera sa. Spre båtrâne¡e, sculptorul mårturisea: „Acum, la
båtrâne¡e, våd cå, în fond, Masa Tåcerii, este o altå nouå Cina cea de tainå… Linia
Mesei Tåcerii… vå sugereazå curbura închiså a cercului, care adunå, une¿te ¿i apro-
pie…” (Aforismul 148).

Exegetul insistå asupra semnifica¡iilor cre¿tine ale fiecårei opere. Doar câteva
în¡elesuri, din atât de multe, despre fiecare pieså: Masa Tåcerii, nouå cinå de tainå,
este autohtonizatå, având ca model mesele rotunde din casele ¡åranilor, intrate ¿i în
biserici ca altare, începând chiar cu cea din Hobi¡a, accentuând realitatea comunitå¡ii
euharistice ortodoxe: „Pe de altå parte, cine se reculege la Masa Tåcerii poate privi în
ax peste pragul de sus al Por¡ii Sårutului, prin Crucea Bisericii «Sfin¡ii Apostoli Petru ¿i
Pavel», spre Coloana fårå sfâr¿it” sau «Coloana nemuririi». Prin urmare, în aceastå

vedere axialå ¿i axiologicå, tåcerea ¿i odihna se prefac în Tåcere-Muta¡ie spre Înviere
¿i Via¡å ve¿nicå” (p. 56).

Poarta Sårutului, ca simbol al iubirii eterne, biruitoare a mor¡ii, este trecerea prin
moarte dincolo de moarte, simbolizatå de Coloana fårå sfâr¿it. Pårintele Patriarh amin-
te¿te cå unii exege¡i au fåcut o nea¿teptatå legåturå între Poarta Sårutului ¿i Miori¡a, „¿i
anume transformarea mor¡ii în nuntå, mai ales cå mul¡i dintre eroii care s-au jertfit
pentru patrie pe câmpul de luptå erau viitori miri, urmând så se cunune, iar al¡ii erau
deja cununa¡i” (p. 60). ªi: „Aceastå în¡elegere a lui Brâncu¿i privind iubirea conjugalå
¿i sfin¡enia familiei vine în primul rând din slujba ortodoxå a Cununiei, în care iubirea
dintre mire ¿i mireaså are drept icoanå ¿i coroanå spiritualå iubirea eternå dintre
Hristos ¿i Bisericå (cf. Efeseni 5, 25)”.

Coloana fårå sfâr¿it este numitå metaforic, „o imenså lumânare de Înviere care
leagå Påmântul cu Cerul”, dar ¿i o scarå trudnicå de înål¡are, sugeratå de geometria
romboidalå, explicatå chiar de sculptor: „De ce am conceput (Coloana nesfâr¿irii) în
romburi? (…) Pentru cå nu po¡i merge în sus, lin, lini¿tit, ci suind pe trepte, pe care le
desåvâr¿im prin munca ¿i energia noastrå. Aceste trepte prezintå urcu¿uri ¿i scoborâ¿uri!
ªi nu ispråvim niciodatå” (Apud p. 66).

*
Al patrulea capitol, Arta adevåratå – transfigurare a vie¡ii ¿i bucurie a sufletului,

este unul conclusiv, de „considera¡ii finale” (p. 69). Pânå la cercetarea de fa¡å, s-a ¿tiut
doar episodic despre exemplaritatea legåturilor geniului brâncu¿ian cu spiritualitatea
ortodoxå: „În interiorul universului liturgic ortodox al transfigurårii ¿i al tainei legåturii
dintre Cruce ¿i Înviere, sau dintre jertfå ¿i bucurie, Brâncu¿i a exprimat în cel mai amplu
¿i impresionant ansamblu monumental al såu, pe care l-a închinat pomenirii mor¡ilor
eroi, cea mai adâncå viziune privind taina vie¡ii ca dor ¿i elan de libertate ¿i luminå,
de nemårginire ¿i nemurire” (p. 69). Cu atât mai mult, cu cât a råmas toatå via¡a „nu
doar botezat în Bisericå, ci ¿i un credincios tråitor în interiorul vie¡ii Bisericii”. Pårintele
Patriarh nu ezitå så vorbeascå de existen¡a unei teologii implicite, cultice sau liturgice,
de expresie imnograficå ¿i iconicå, la Brâncu¿i.

Desigur, n-a fost un gânditor cu sistem teologic, reflec¡iile sale „canonice” fiind de
naturå aforisticå sau mårturisitoare, rod „al unei inspira¡ii intuitive concentrate”: „De
asemenea, trebuie precizat cå universul teologic ¿i spiritual al lui Constantin Brâncu¿i,
care a iluminat ¿i format via¡a sa spiritualå ¿i a inspirat opera sa artisticå, era centrat ¿i
conturat pe Liturghia euharisticå duminicalå ¿i pe marile sårbåtori din via¡a Bisericii:
Na¿terea, Botezul, Råstignirea, Învierea, Înål¡area ¿i Schimbarea la Fa¡å ale Domnului
nostru Iisus Hristos, precum ¿i pe trei mari momente sfinte ¿i solemne din via¡a cre¿tinului:
Botezul, Cununia ¿i Înmormântarea. Cântårile liturgice ale acestor momente ¿i eveni-
mente sfinte con¡in o teologie misticå adâncå, exprimatå într-o imnografie solemnå pe
care cântåre¡ul bisericesc Constantin Brâncu¿i le-a interpretat cu måiestrie artisticå ¿i
le-a sedimentat spiritual cu în¡elepciune în sufletul såu, ca apoi lumina lor så se re-
verse spontan sau firesc în arta lui” (p. 71-72).

Teologia brâncu¿ianå nu trebuie reduså la o misticå intuitivå ¿i existen¡ialå, fiindcå
existå ¿i un filon livresc (ca ¿i în cazul Eminescu), dobândit în studiile din România ¿i
din Fran¡a, întårite din multe lecturi din opere filosofice, artistice române¿ti ¿i universale,
care l-au ajutat så în¡eleagå esen¡a ¿i voca¡ia artei, ca transfigurare, cum spune în
Aforismul 74 ¿i în alte texte: „Arta este altceva decât «redarea» vie¡ii, este transfi-
gurarea ei”.

ªi abia în operå se vede geniul transfigurator al teologiei brâncu¿iene: „Transfi-
gurarea nu este, înså, numai o transpunere a realitå¡ii våzute pe un plan superior al
existen¡ei, ci ¿i o muta¡ie a celor våzute spre interioritatea esen¡ialå a realitå¡ii, spre
«formele-cheie» ale ei, cum le numea Brâncu¿i, care în teologia ortodoxå ar avea
corespondent în «ra¡iunile divine» ale lucrurilor create, ele fiind luminate de energiile
divine necreate, de harul lui Dumnezeu-Creatorul. Cu alte cuvinte, transfigurarea este
vederea atât a prezen¡ei luminii Creatorului în interiorul creaturilor, cât ¿i vederea
universului creat ca fiind stråbåtut ¿i înve¿mântat în lumina necreatå sau slava eternå
a Creatorului, revelatå Sfin¡ilor Apostoli în momentul Schimbårii la Fa¡å a Mântuitorului
Iisus Hristos pe Muntele Taborului” (p. 75).

Deopotrivå, Brâncu¿i este aproape de Sfin¡ii Pårin¡i ai Filocaliei, care au în¡eles
cå „lumina adevåratei vie¡i se ob¡ine prin luptå interioarå cu patimile egoiste”, fiin¡area
cre¿tinå nefiind una livrescå (p. 76), ceea ce atestå din nou ¿i profundul eminescianism
al operei hobi¡eanului: „Nu e carte så înve¡i/ Ce via¡a s-aibå pre¡ –/ Ci tråie¿te, chinuie¿te/
ªi de toate påtime¿te/ ª-ai s-auzi cum iarba cre¿te” (În zådar în colbul ¿colii…). La
capåt, este bucuria de a tråi, celebratå admirabil de Brâncu¿i, izvorul tinere¡ii fårå
båtrâne¡e ¿i al vie¡ii fårå de moarte. Tulburåtor, ¿i Eminescu a avut o ne¿tirbitå admira¡ie
pentru basmul românesc cel mai complex, în care descoperea esen¡a fiin¡ei numitå de
el Archaeus.

Brâncu¿i – sculptor cre¿tin ortodox, opera Pårintelui † Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, devine contribu¡ie de prim-plan în bogata exegezå a operei celui
mai important sculptor al secolului al XX-lea, românul Constantin Brâncu¿i, spirit trans-
modern, prin excelen¡å, în sensul depå¿irii tuturor -ismelor vehiculate în secolul såu, în
cel prezent ¿i dincolo de ele.

*

NOTE

1 Citatele utilizate de Preafericitul Da-
niel sunt din Aforismele lui Brâncu¿i, edi¡ia
C. Zårnescu, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
2004.

2 Citat de † Daniel din Carola Giedion
Welcker, Constantin Brâncu¿i, Bucure¿ti,
Editura Meridiane, 1981, p. 72.

3 M. Eminescu, Opere, XV, Frag-
mentarium. Addenda edi¡iei, Editura Aca-
demiei Române, Bucure¿ti, 1993, p. 332.

4 Ibidem.
5 Pentru detalii, a se vedea eseurile

Eminescu ¿i Brâncu¿i ¿i Poezia ca poveste
a armoniei, în Th. Codreanu, Eminescu
„incorect politic“, Bucure¿ti, Editura Scara,
2014.
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La o jumåtate de veac de la moartea sculptorului, apårea la
editura bucure¿teanå Artemis o elegantå ¿i migålos documentatå
biografie, intitulatå simplu: Brâncu¿i. În Cuvânt(ul) înainte, autorul
ei - eseistul, dramaturgul, romancierul ¿i publicistul Alexandru
Buican –, vorbind despre pionieratul unui atare demers pe teren
românesc, aråta cât de relevant este pentru cunoa¿terea ¿i inter-
pretarea universului unui creator ca specialistul så descifreze,
înainte de toate, „acel complex sufletesc ¿i de gândire din care s-a
nåscut aceastå mare crea¡ie” (p. 7). Pledoaria era înso¡itå de o
remarcå a artistului însu¿i (descoperitå într-o lucrare a lui Frie-
drich Teja Bach): „Nu lucrurile în sine sunt greu de realizat, ci så te
pui în starea de a le realiza, aceasta este greutatea”. Iar cum o
astfel de întreprindere nu se poate limita la expunerea eruditå,
aulicå a traseului existen¡ial avut în vedere, Alexandru Buican
pleda pentru o expunere mai pu¡in rigidå a documentelor, una
vie, care så contureze un portret autentic, al omului în carne ¿i
oase. Or, observa teoreticianul, „bibliografia brâncu¿ianå este în
propor¡ie strivitoare apologeticå. Autorii s-au crezut mai ales
datori så dea o notå de excelen¡å sculptorului” (idem, p. 10).

Legenda creatå în jurul personalitå¡ii brâncu¿iene ope-
reazå în continuare, punând la lucru speciali¿ti de pe toate con-
tinentele ¿i a¡â¡ând curiozitatea & apetitul pentru mister ale pu-
blicului larg. Pe direc¡ia propuså de autorul amintit, aceea a bio-
grafiei cu inser¡ii eseistice, se situeazå ¿i Zenovie Cârlugea cu
lucrarea intitulatå Constantin Brâncu¿i. Oameni din via¡a lui
[Dic¡ionar monografic], apårutå anul trecut la Tipo Moldova.

Spre deosebire înså de mul¡i cercetåtori, criticul ¿i istoricul
literar din Târgu Jiu – cu toate inerentele complicitå¡i dintre arti-
colele care alcåtuiesc volumul – laså portretul så se întocmeascå
de la sine, în deplinåtatea complexitå¡ii sale. Evitå programatic
„ispititoarea mitizare”, permi¡ând fiecårui personaj – ¿i sunt peste
douå sute în acest dic¡ionar („scriitori, gazetari, litera¡i, arti¿ti,
juri¿ti, profesori, medici, ingineri, muzicieni, preo¡i, diploma¡i,
func¡ionari, politicieni, colec¡ionari, slujba¿i, ucenici, dar ¿i oameni
din lumea comunå, ¡årani ¿i muncitori” – Cuvânt înainte, p.7) –
så-¿i spunå propria poveste ¿i så dezvåluie rela¡ia personalå cu
sculptorul. Rezultatul se dovede¿te impresionant, cu atât mai mult
cu cât de la Brâncu¿i ne-au råmas pu¡ine însemnåri: înclina¡iile
artistului se îndreptau cåtre materialele din lemn, piatrå ori metal,
acesta fiind atras în mult mai micå måsurå de cuvântul scris. Pe de
altå parte, nu prea obi¿nuia så se confeseze prietenilor sau celor
care-i treceau pragul atelierului din Montparnasse. Cunoscut ¿i
cåutat de atâta lume, el era, totu¿i, un singuratic...

De aceea, gra¡ie unor cercetåtori precum Zenovie Cârlu-
gea ori Alexandru Buican – cårora li se adaugå, la noi, Doina
Lemny ori, înaintea ei (cu studii, interviuri, monografii apårute în
stråinåtate) Ionel Jianou, Petre Pandrea, George Uscåtescu, Ro-
mulus Rusan, Peter Neagoe, V.G. Paleolog –, avem ocazia så
cunoa¿tem îndeaproape omul ¿i artistul Constantin Brâncu¿i, cu
tot cu epoca în care a tråit. Cum aventura parizianå s-a întins pe
mai bine de o jumåtate de secol, majoritatea surselor fac referire
la perioada respectivå ¿i la spa¡iul francez. Li se adaugå numeroase
pagini cu linkuri cåtre spa¡iul natal, cåtre anii de ¿coalå din Ro-
mânia sau care mårturisesc despre legåturile cu cei din ¡arå dupå
plecarea în Fran¡a.

Fire complexå, de om al påmântului ce-¿i tråia autentic ex-
centricitatea, Brâncu¿i se îmbråca simplu, în haine albe de pânzå,
¿i purta în atelier (podeaua fiind din beton) sabo¡i de lemn. Odaia
în care lucra, dotatå cu strictul necesar, emana un iz arhaic („O
maså rotundå tåiatå dintr-un trunchi gros de copac, în jurul ei
butuci la fel, pe trei picioare, dådeau încåperii un caracter primitiv”
– Cella Delavrancea, reprodus la p. 157-158). Sculptorul se încålzea

de la cuptorul ¡årånesc construit de el însu¿i, dupå modelul de-a-
caså, în care gåtea mâncåruri române¿ti, dar ¿i fran¡uze¿ti. Pre-
gåtea singur bucate pentru ucenicii såi ¿i se dovedea ospitalier
cu prietenii, improvizând uneori mici petreceri: „Pe masa sa de
lucru întindea o foaie de hârtie albå velinå în chip de fa¡å de maså
¿i o fixa la mijloc cu o minunatå sculpturå de-a lui. O gåinå dolofanå
era puså la fript pe gråtarul cu cårbuni, împreunå cu ni¿te cartofi
mari. Se bea vin rozé Provence, iar festinul se termina cu o dulcea¡å
de cåp¿uni cu smântânå. Era un bårbat adorabil, decupa gåina cu
o daltå...” (Caresse Crosby, poetå ¿i publicistå englezå, boemå,
„na¿a literarå” a unor scriitori francezi ¿i americani; repr. la p. 133).
Alteori e surprins, tot împreunå cu ni¿te amici, dån¡uind fericit în
ploaie: „¿i-au suflecat pantalonii ¿i, zbierând cântece de¿ucheate,
au prins så ¡opåie în noroi ca ni¿te puradei murdari”, savuroaså
ocazie de a-¿i verifica vitalitatea: „când nu te mai po¡i copilåri
înseamnå cå ai ¿i murit” (Jean Negulescu, Drum printre stele,
1989, repr. la p. 504).

Artistul î¿i executa singur micile repara¡ii (radioul, cea-
surile) ¿i nu accepta så-i fotografieze al¡ii lucrårile: „Nu-i plåceau
decât fotografiile lui, care erau reprezentarea exactå a viziunii
sale. El crea luminå cu ajutorul sculpturii sale. Nu fotografia dådea
luminå, ci, în concep¡ia sa, opera” (interviu acordat de cåtre dr.
Pascu Atanasiu, legatarul såu testamentar, Doinei Lemny – repr.
la p. 676). Nu-l impresionau inova¡iile tehnice, dupå cum aflåm
dintr-un alt dialog, între Eugen Ionescu ¿i criticul de artå britanic
Sanda Miller: „Avea un aspirator, ultim model, înså când se afla
vreo femeie printre vizitatorii såi, profita ca s-o roage så-i måture
atelierul, cu o måturå adevåratå. Avea telefonul pe noptierå ¿i mai
avea un sac plin cu pietricele. Când se plictisea prea tare ¿i dorea
så sporovåiascå cu vecinul lui, lua un pumn de pietre, î¿i deschidea
u¿a ¿i le arunca în u¿a vecinului ca så-l cheme: nu-i dådea prin
minte så telefoneze” (repr. la p. 335). Comportamentul acesta cu
rådåcini mioritice, având influen¡e de necontestat asupra crea¡iei,
Petru Comarnescu îl låmure¿te într-o monografie a sa (din påcate,
neterminatå). Brâncu¿ologul este de pårere cå „fondul ¡årånesc”
al sculptorului ar consta într-o „mare puritate sufleteascå, într-o
dârzå disciplinå de artizan, într-o necesarå nåzuin¡å de a cunoa¿te
înaltele valori ale existen¡ei” (repr. la p. 121). Pe aceea¿i linie se
situeazå ¿i câteva considera¡ii, mai empatice, ale lui Lucian Blaga,
descoperite de autorul Dic¡ionar(ului) într-un articol din 1923,
intitulat Interferen¡a artelor ¿i publicat în revista „Patria”: „Bårbatul
cu barba plinå, cu pantaloni de catifea, apare ca zdrobitor de piatrå.
Are ceva de urs, ceva din imensa putere, dar ¿i 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 pecetea aceluia¿i amestec” (repr. la p. 58).

Sunt ipostaze mai pu¡in cunoscute de public, dar care-i
întregesc profilul uman. În ceea ce prive¿te crezul såu artistic,
citårile sunt mai frecvente, multe dintre mårturisirile de credin¡å
fiind exprimate spontan, în situa¡ii obi¿nuite de lucru („Toatå via¡a
am cåutat numai esen¡a zborului... Zborul, ce fericire!” – p. 198;
„[…] o sculpturå, în primul rând, trebuie så reprezinte un obiect
fåcut pentru dezmierdarea ochiului, un obiect pe care mâna celui
ce îl contemplå, instinctiv, dore¿te så-l mângâie” – p.108; „Vreau
så fac lucruri care så dea bucurie oamenilor” – p. 56) sau în cadrul
unor discu¡ii nonformale [a se vedea, printre altele, interpretarea
datå de artist Pe¿telui, prilejuitå de o vizitå la atelierul din Impasse
Ronsin a Malvinei Hoffman, fostå ucenicå a lui Auguste Rodin,
autoare a unor sculpturi memorabile inspirate din a doua
conflagra¡ie mondialå („Când privi¡i un pe¿te, nu vå gândi¡i la solzii
såi. Vå gândi¡i la viteza mi¿cårii, la corpul såu strålucitor ¿i înotând
prin valuri, våzut prin apa limpede, vertical sau de-a curmezi¿ul.
Ei bine, iatå ceea ce am vrut eu så exprim. Dacå a¿ fi reprodus
aripioarele, coada, ochii ¿i solzii såi, a¿ fi oprit mi¿carea ¿i a¿ fi
ob¡inut un simplu échantillon al realitå¡ii. Eu am vrut så prind scân-
teia spiritului såu” – p. 319), semnifica¡iile acordate de Brâncu¿i
ansamblului de la Tg. Jiu, explicate doctorului Nicolae Hasna¿ (p.

310) ori råspunsul pe care i-l då lui Nicolae
Titulescu spre a-l låmuri vizavi de apartenen¡a
silitå la o anumitå ideologie esteticå („Vezi, în
general, când e vorba în artå de ceva nou, lu-
mea vrea så fie ceva senza¡ional, ¿i cautå
mereu sofisticåri, termeni afecta¡i. Eu nu sunt
nici surrealist, nici cubist, nici baroc, nici alt-
ceva de soiul åsta. Eu, cu noul meu, vin din
ceva foarte vechi” – p. 816)].

Despre ceea ce presupune efectiv
condi¡ia artistului, în viziunea lui Constantin
Brâncu¿i, putem afla ¿i din alte însemnåri ale
celor care l-au cunoscut. Re¡inem, de pildå,
sfaturile date pictorului ¿i graficianului Eugen
Drågu¡escu, gåzduit o vreme, când acesta se
afla în convalescen¡å, în atelierul parizian
(„Trebuie så munce¿ti mult, mult de tot. Så
arå¡i, ¡ie în primul, ¿i numai dupå aceea altora,
cå în tine e ceva, cå ai ceva de spus. Suferå,

„Zborul, ce fericire!”
Delia Muntean

suferå în tåcere, nu încerca så te explici celorlal¡i. Încearcå så trå-
ie¿ti în lini¿te chiar ¿i cele mai mari nedreptå¡i ce ¡i se fac. Så suferi,
så suferi, numai suferin¡a î¡i va da for¡å!” – repr. la p. 176) ori
nota¡iile lui Mircea Eliade din Jurnal  [Brâncu¿i „se apropia de
piatrå cu sensibilitatea ¿i poate venera¡ia omului din preistorie.
Råbdarea, aten¡ia, bucuria cu care-¿i ¿lefuia operele, pânå ce le
transforma suprafe¡ele în oglinzi ondulate, de e¿ti ispitit så le
mângâi; (…)Voin¡a lui de a transfigura piatra, de a-i aboli modul
ei de a fi, în primul rând greutatea, ¿i a ne aråta cum se înal¡å, cum
zboarå (ca în Pasårea måiastrå), nu se ghice¿te aici o specie ar-
haicå de religiozitate, ajunså de mult inaccesibilå pe continentul
nostru?”-repr.p.194].

Interesantå se dovede¿te ¿i tehnica aducerii la via¡å a
formei dorite, a¿a cum e observatå aceasta de artistul plastic ¿i
arhitectul David Lewis, autor al celei dintâi monografii occidentale
mai consistente (Brâncu¿i, Ed. Alee Tiranti, Londra, 1957): „Por-
nind de la blocul amorf, sculptorul înainteazå spre înåuntru, spre
miezul pietrei, netezind proeminen¡ele, pânå când, înåuntrul pie-
sei, o floare începe treptat så se dezvåluie. Procedeul cioplirii de-
vine astfel, în acest sens, o problemå de dezghiocare” (repr. la
p.413).

Unele „fi¿e de dic¡ionar” decripteazå modelele ce i-au
inspirat anumite lucråri. Extravaganta Nancy Clara Cunard
(frumoaså, bogatå, iubitoare de jazz, whisky and tutun, sus¡i-
nåtoare a arti¿tilor, activistå etc.) i-a sugerat sculpturile Negresa
blondå ¿i Tânåra sofisticatå (ultima – precizeazå autorul volumului
– fiind adjudecatå la 71 de milioane de dolari). Pe baroneasa
Renée Irana Franchon, persanå de provenien¡å, colec¡ionarå de
artå ¿i prietenå cu Brâncu¿i, o recunoa¿tem în Cap de femeie, O
muzå  sau Baroana R.F., iar boema evreicå Marguerite/Peggy
Guggenheim (alintatå de sculptor „cåpri¡a” ori „peghi¡a”), tot co-
lec¡ionarå de artå, îi inspirå Pasårea în våzduh. Pictori¡a de origine
maghiarå Margit Pogany a bântuit imaginarul artistului mai bine
de douåzeci de ani (1921-1933), rezultatul însumând nouås-
prezece lucråri executate cu materiale diferite, având în comun
dimensiunea aparte a ochilor. Autorul Dic¡ionar(ului) alocå, de
asemenea, patru pagini celei care i-a prezentat-o pe Margit Po-
gany sculptorului ¿i care a intermediat introducerea lui ca
practician în atelierul maestrului Rodin („în urma interven¡iilor
fåcute de Elisabeta, regina României, ¿i Maria Bengescu” – p.
127): Otilia Cosmu¡å, sculptor, critic de artå, reporter, fotograf,
secretara ¿i iubita lui Anatole France.

Alte articole evocå momente cu prietenii ¿i cu mai to¡i arti¿tii
(din varii domenii) care-¿i cåutau pe atunci împlinirea în capitala
Fran¡ei, prezintå rela¡ia cu rudele råmase în ¡arå sau care au avut
contact cu Occidentul. Nu lipsesc paginile despre iubitele sculp-
torului: americana de origine irlandezå Eilen Lane (pe care a dus-o
în vizitå la Hobi¡a ¿i la Tg. Jiu), Maria Tånase ¿.a.

Dintre prieteni îl amintim pe Erik Satie -compozitor ¿i pia-
nist cu zece ani mai în vârstå decât Brâncu¿i-între cei doi clå-
dindu-se o rela¡ie specialå, superb prelungitå în interferen¡ele
dintre lucrårile lor artistice.

Adunând toate aceste figuri ale epocii, putem spune cå
Dic¡ionar(ul) monografic întocmit de Zenovie Cârlugea, atipic
între lucrårile dedicate pânå acum sculptorului – aflat înså firesc
în continuarea altor cartografieri ale aceluia¿i cercetåtor, de tipul
„oamenii din via¡a lui...” –, se dovede¿te o construc¡ie necesarå,
ce completeazå cu multe informa¡ii inedite portretul artistului
român. Cu toatå abunden¡a detaliilor ¿i în ciuda tiparului specific
unei astfel de întreprinderi, volumul clocote¿te de via¡å, reu¿ind
admirabil så-¿i transporte cititorul în lumea lui Brâncu¿i.
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Pentru acest comentariu despre gigantul din Hobi¡a, universalul sculptor
Constantin Brâncu¿i (n.19 februarie 1876, Hobi¡a, Gorj – d. 16 martie 1957, Paris),
am preluat câteva taxonomii celebre prezente în studiul meu, Brâncu¿i, scriitor
moralist, încapsulat în crestoma¡ia pe care am publicat-o de curând: Focurile lui
Hefaistos. Cår¡i ¿i scriitori clasici ¿i contemporani (Ed. Aius, Craiova, 2020, 550
de pagini). Mandarinul valah, Petre Pandrea, considera cå Brâncu¿i este „cel mai
mare oltean din toate timpurile, un Everest al spiritului oltenesc”, Peter Neagoe îl
numea „Sfântul din Montparnasse” (în romanul cu acela¿i titlu) sau era „un Demiurg
¡åran” (criticul Jean Cassou). Sau „Brâncu¿i a fost cel care a dat epocii noastre
con¿tiin¡a formei pure” (sculptorul Henry Moore) ¿i „Cea mai mare influen¡å asupra
sculpturii din ultimul timp este a lui Constantin Brâncu¿i”(criticul Alstair Gordon).

Dar cele mai multe rela¡ii despre percep¡ia mondialå a sculptorului român ni
le oferå neostoitul scriitor Zenovie Cârlugea, în cartea sa impresionantå (900 de
pagini, bibliografie pe måsurå), în acest sens informal: CONSTANTIN BRÂNCUªI
Oameni din via¡a lui. DICºIONAR MONOGRAFIC (Editura Tipo Moldova, Ia¿i,
2020). În parantezå fie spus, se impune reiterat faptul cå industrious-ul autor de
dic¡ionare de acest fel a scris ¿i despre Lucian Blaga, Tudor Arghezi ¿i Mihai
Eminescu, în ordinea apari¡iei cuprinzåtoarelor sale Dic¡ionare.

Tomul despre Brâncu¿i, ca ¿i celelalte de acest fel, însumeazå numeroase
articole/portrete (peste 200, în acest caz), dupå cum ne în¿tiin¡eazå autorul, de
oameni din via¡a lui, români ¿i stråini, din varii categorii sociale ¿i culturale, printre
care prevaleazå: colec¡ionari ¿i arti¿ti, scriitori ¿i gazetari, prieteni ¿i sus¡inåtori/
sponsori. Lan¡ul  inombrabil de oameni care l-au cunoscut pe genialul sculptor
direct sau prin intermediul artei sale este greu de epuizat. Lista de nume a lui
Zenovie Cârlugea, neputând fi exhaustivå, este înså extinså ¿i astfel e dificil de
transcris ad integrum într-un spa¡iu publicistic limitat.

Am restrâns-o la una selectivå, în ordinea alfabeticå de dic¡ionar: Guillaume
Apollinaire, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Victor ¿i Hary Brauner, Jean Cassou,
Petru Comarnescu, Marcel Duchamp, Mircea Eliade, Elisabeta, Reginå a României,
George Enescu, Benjamin Fundoianu, Marcel Iancu, Eugen Ionescu, Ionel Jianou,
James Joyce, Oskar Kokoschka, Amedeo Modigliani, Paul Morand, Henry Moore,
Jean Negulesco, V.G, Paleolog, Petre Pandrea, Ezra Pound, Auguste Rodin,
Erik Statie, Ion Desideriu Sîrbu, Nicolae Titulescu, Tristan Tzara, Petre Þu¡ea,
Ilarie Voronca, Siegfried Wolfinger.

Cu simplitatea existen¡ei lui ¡åråne¿ti, prin inteligen¡a vorbelor lui povå¡uitoare,
dar ¿i prin  arta sa modernå inimitabilå, Brâncu¿i a fermecat mai multe femei de
diferite profesii ¿i na¡ionalitå¡i, care i-au stat alåturi neconven¡ional, în perioade
mai lungi sau mai scurte de timp: Maria Bonaparte, Cella Delavrancea, Renée
Irana Franchon, Eileen Lane, Vera Moore, Mili¡a Påtra¿cu, Margit Pogany, Leonie
Ricou, Maria Tånase. Unele au devenit, a¿a cum se ¿tie, ¿i subiecte ale sculpturilor
lui.

Caracterul monografic al lucrårii prezente este asigurat de fi¿ele biografice
acordate celor care l-au întâlnit ¿i l-au apreciat pe Brâncu¿i, mul¡i devenindu-i
prieteni. Aceste date, o parte cunoscute, sunt utile celor interesa¡i, dar ne vom
opri la  informa¡iile exponen¡iale despre sculptor, existente într-un numår cople¿itor
în Dic¡ionar. Cei mai apropia¡i prieteni stråini sunt numi¡i de sculptor: „La Paris am
fost prieten cu Matisse, cu Erik Statie, cu Modigliani ¿i, în special, cu Guillaume
Apollinaire, a cårui moarte a fost un dezastru pentru arta modernå. Te sim¡eai cot
la cot cu el.” Se întâlneau adesea ¿i în casa poetului la diferite manifeståri îm-
preunå cu Brâncu¿i, cu cei numi¡i mai sus, dar ¿i cu  Rousseau-Vame¿ul, Fernand
Léger, Picasso, Jean Cocteau, Ronald Raymond, Marcel Duchamp, Gertude Stein,
Ezra Pound, James Joyce ¿.a.

Mul¡i ¿i-au exprimat, ¿i în scris, aprecierile fa¡å de Om ¿i Artist. Tudor Ar-
ghezi, cu rådåcini gorjene ca ¿i sculptorul, cu câ¡iva ani mai tânår decât el, dedi-
cå mai multe tablete inubliabilei arte brâncu¿iene, declarând: „Am revenit ¿i revin
mereu la Brâncu¿i” ¿i concluzionând, în stilu-i specific, asupra esteticii artei care
nu era una de alcov, ci una de profunditate existen¡ialå: „Este o frumuse¡e deasupra
acesteia; este cam ceea ce-i ¿tiin¡a, ocolitå în frumuse¡ile de gåtealå a naturii,
frumoaså mai ales pentru faptul cå în toate nervurile unui vegetal, în toate mo-
leculele de aer, de fier sau de argil, sau de luminå, circulå mutå taina pe care o
descoperå învå¡atul ¿i o presimte artistul”.

Un alt mare poet român, Lucian Blaga, care l-a întâlnit la Paris, creionase
anterior aprecieri probe despre arta ¿i persoana inegalabilului sculptor: „Brâncu¿i
a fost unul dintre marii revolu¡ionari în sculpturå, care încå din anii 1908/1909
expun lucråri de o îndråznealå hotårâtoare în evolu¡ia artei”. Îi conferå ¿i un portret
afectiv: „Bårbatul cu barba plinå, cu pantaloni de catifea, apare ca zdrobitor de
piatrå. Are ceva de urs, ceva din imensa putere, dar ¿i 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”. Conform specificitå¡ii de caracter a omului ¿i „opera
sa în ansamblu poartå pecetea aceluia¿i amestec”.

Criticul de artå, Petru Comarnescu, autor al unei monografii, Brâncu¿i, ana-
lizeazå arta brâncu¿ianå ¿i în unele studii, citate în  Dic¡ionar. Din nota¡iile  criticului
de artå relevåm aser¡iunea: „Transfigurårile sau abstractizårile la care ajunge
Brâncu¿i în capodoperile lui au la bazå viziunea ¿i sentimentele lui de om apropiat
naturii, folclorului, stilului artei populare, dar exprimate, bineîn¡eles, prin procedee
originale ¿i inedite”.

Remarcabilul scriitor, profesor ¿i istoric al religiilor, Mircea Eliade, este autorul
unui eseu amplu, Brâncu¿i ¿i mitologiile, prezent în volumul colectiv, Temoignages
sur l’oeuvre de Brancusi (1967), în care sunt prezen¡i Petru Comarnescu ¿i Ionel
Jianou. Sus¡ine cå „Operele lui Brâncu¿i sunt solidare cu universul de forme
plastice ¿i ale mitologiei române¿ti” ¿i „par solidare crea¡iilor artistice preistorice,
¡åråne¿ti sau etnografice”. A scris ¿i piesa Coloana fårå sfâr¿it (1970), publicatå
în preså ¿i jucatå în 1980, la Teatrul Dramatic din Boto¿ani.

Brâncu¿i a beneficiat de considera¡ia ¿i de sprijinul reginei Elisabeta a Ro-
mâniei (scriitoarea Carmen Sylva), ajutându-l så fie admis în atelierul lui Rodin. El
va aprecia acest sprijin, dar va explica ¿i de ce a refuzat, printr-o sintagmå de

Brâncu¿i, în lumea lui mondialå

Toma Grigorie

esen¡å folcloricå, devenitå proverbialå: „Nimic nu cre¿te la umbra marilor copaci.”.
Rodin îl va în¡elege: „Pe termen lung are dreptate. Este la fel de încåpå¡ânat ca ¿i
mine”.

Împreunå cu George Enescu a participat la „Cercle des étudiants roumain”
din Paris, fiind ¿i fondatori ai „Asociation amicale des roumains” (1909), beneficiind
desigur de pre¡uirea marelui compozitor. Eugen Ionescu, incontestabilul repre-
zentant universal al absurdului în dramaturgie, declarå cum l-a cunoscut pe sculptor
aflându-se într-o vizitå la Panait Istrati, realizând un portret semnificativ: „Brâncu¿i
intrå: un båtrânel de optzeci de ani, cu reteveiul în mânå, îmbråcat în alb, pe cap
cu o cåciulå înaltå de blanå albå, cu o barbå de patriarh. ªi fire¿te cu ochii sclipind
de råutate, cum ne spune a¿a de bine zicala.” Dupå ce Eugen Ionescu se a¿azå
pe scåunel ¿i îi este prezentat, nu-i recunoa¿te numele întreabând cu ce se ocupå.
Când aflå cå scrie piese de teatru spune cå el nu agreeazå teatrul. Într-o altå
revedere, dintre alte câteva, spre finele vie¡ii lui, Brâncu¿i este impresionat ¿i
tulburat la vedera fiicei dramaturgului ¿i î¿i exprimå transportat surprinderea prin
cuvinte duioase: „Logodnica mea micå, te a¿teptam dintotdeauna, sînt fericit cå
ai venit. Vezi tu eu sînt acum foarte aproape de bunul Dumnezeu. Nu trebuie
decît så întind mîna så-l prind.”.

Criticul ¿i istoricul de artå, profesorul Ionel Jianou este unul dintre cei mai
dedica¡i cercetåtori ai vie¡ii ¿i artei lui Constantin Brâncu¿i. A realizat un album
Brâncu¿i (Paris, 1963), care este considerat, ne spune autorul, primul catalog
¿tiin¡ific al operei brâncu¿iene. Perfectând aceastå întreprindere, Ionel Jianou
exclamå cu satisfac¡ie ¿i obidå: „Asta a fost marea mea satisfac¡ie ¿i prima
revan¿å pe care am luat-o împotriva celor care m-au alungat din ¡arå”. Îl viziteazå
pe Brâncu¿i împreunå cu Ilarie Voronca în atelierul såu din Impasse Ronsin 11.
Colaborator la „Temoignages sur Brancusi” (cu Petru Comarnescu ¿i Mircea Elia-
de), Paris, 1967; „Constantin Brâncu¿i: via¡a ¿i opera”, Bucure¿ti, 1983 ¿i „Brân-
cu¿i”, edi¡ie îngrijitå ¿i prefa¡å de Mircea Handoca, Bucure¿ti, 2003. Define¿te
arta sculptorului ca pe o „Artå a puritå¡ii, a seninåtå¡ii, artå a esen¡elor ¿i a spiri-
tualitå¡ii, a tainelor lumii ¿i a poeziei”.

Pictorul ¿i sculptorul, Amedeo Modigliani, fost prieten vechi ¿i locuitor al
aceluia¿i cartier parizian, Montmartre, pictându-i portretul lui Brâncu¿i (1909), expus
la Galeria de artå modernå Tate Modern, din Londra, se lamenteazå amical: „ Nu
pot så termin portretul tåu. Nu pot så te fixez ¿i så te definesc. E¿ti viclean ca o
vulpe. Dar nu te pot picta ca pe o vulpe, fiindcå ai o inimå bunå de ¡åran. Nu te pot
picta ca pe om de ¿tiin¡å, de¿i e¿ti deta¿at ca orice savant (...) Dar cum så te
pictez ca sfânt? Când î¡i licåre ochii de fiecare datå când aduc târfe pe aici (...)  În
jurul tåu este mai mult mister decât în jurul lui Rousseau-Vame¿ul”.

Paul Morand, scriitor ¿i diplomat, membru al Academiei Franceze, îl viziteazå
adesea la atelier. Prefa¡eazå Catalogul original cu operele lui Brâncu¿i de la
Expozi¡ia din New York (1926), la care participå ¿i sculptorul. Este autorul celebrei
previziuni: „Operele lui Brâncu¿i vor împodobi pie¡ele lumii întregi.”. Un prieten
apropiat i-a fost sculptorului V.G.Paleolog, care a avut o activitate bogatå în direc¡ia
cercetårii operei brâncu¿iene. L-a cunoscut la Paris în timpul studiilor sale (prin
1910): „L-am cunoscut paradoxal, pe marele meu prieten ¿i compatriot, prin in-
termediul unui stråin”. Acesta nefiind altul decât Modigliani. Revenind în ¡arå,
dupå mai mul¡i ani, îl viziteazå Brâncu¿i la mo¿ia lui de la Corlate, Dolj (1938)
unde îi relateazå planul lui despre ¿antierul de la Târgu Jiu. Vasile Georgescu
Paleolog este autorul mai multor eseuri ¿i comunicåri despre Brâncu¿i. Publicå ¿i
cår¡ile: Sculptorul Brâncu¿i (1938), Cartea a doua despre Brâncu¿i (1943),  Cons-
tantin Brâncu¿i (1947), Tinere¡ea lui Brâncu¿i (1967), Brâncu¿i – Brâncu¿i (1976).
Brâncu¿iologul se exprima poetic: „Prin polizarea extremå a metalului ¿i prin po-
trivirea curbelor cu unduiri ale luminii, Brâncu¿i voia så arate ce se întâmplå cu
lumina care nu se opre¿te pe ostila ¿i rebela suprafa¡å, ci påtrunde ca soarele
apunând, când se scufundå în ocean.”....

Avalan¿a de informa¡ii, din acest Dic¡ionar, de¿i dificil de urmårit fluxul ¿i
refluxul lor, uneori neînfrânate, îmbogå¡e¿te indubitabil instrumentele de cunoa¿tere
a vie¡ii ¿i artei unui geniu incomensurabil al nostru ¿i al lumii – CONSTANTIN
BRÂNCUªI.

Brancusi, Tzara, Mina Loy, Jane Heap & Margaret Anderson in brancusi’s studio.
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1.1.1.1.1.
Iube¿te-må ca pe o frunzå râul
Care-o corabie cu pânze vede-n ea,
Iube¿te-må a¿a cum trubadurul
Înve¿nice¿te-n vers domni¡a sa...

Iube¿te-må cum luna ¿i cu noaptea
Pereche fac de mii ¿i mii de ani,
Iube¿te-må ca înva¡atul cartea
Ori cum avarul låzile cu bani...

Iube¿te-må cu sufletul ¿i trupul
Sau cum pågânul venereazå-un zeu
Ori cum clepsidra îmbrå¡i¿ând nisipul...
Iube¿te-må cum te iubesc ¿i eu!

*
2.2.2.2.2.

Azi am fåcut o stradå pentru tine
ªi-am dat permis de trecere oricui
Î¿i ia cu el iubirea. Cå-i mai bine
Så nu mai fie-o stradå-a nimånui!

Am pus în ea tot ce-am gåsit prin vise:
O bancå, o-amintire, un sårut,
O tresårire, o ¿oaptå, texte scrise
Despre minuni de când ai apårut...

Dar mai presus de toate-am pus iubire,
Tu, Julieta singurå-n balcon,
Eu, ve¿nic ve¿nic aspirant la fericire
Ca într-un cântec de Celine Dion...

În grabå poate am uitat vreun gest,
O amintire, un surâs, o ranå,
O lacrimå råmaså în arest
Într-o privire tristå de icoanå...

Dar n-am så uit cât mai stråluce-o stea
Så-¡i pre¡uiesc de-a pururi strålucirea!
Iube¿te-må pentru iubirea mea
Cci ve¿nic eu am så-¡i iubesc iubirea!

*
3.3.3.3.3.

Pa¿ii tai
Aduc stele
În felinarele nop¡ii de primåvarå
ªi deschid u¿ile ¿i ferestrele
Ca o incantaie
Murmuratå de vråjitori
La revårsatul zorilor...
Pa¿ii mei
Închid u¿ile ¿i ferestrele
Cum o elegie
Scriså de un poet boem
Pe-o bancå dintr-un parc fårå alei,
Doar cu frunze cålcate-n picioare
De triste¡ea lipsei de tine...
Pa¿ii no¿tri
Se vor întretåia cândva
Pe vreo câmpie sau munte sau mal
Într-un alt anotimp...
Într-o altå via¡å...
Intr-o altå lume...
Acum...

*
4.4.4.4.4.

Nu suntem
decât douå suflete
care-ntr-o noapte cu lunå
au început sa rescrie geografia iubirii
pe o harta a nimånui,
pe când cåutau înfrigurate
un tårâm al fågåduin¡ei
cåruia så-i dea numele lor...
... ¿i care, din întâmplare,
sau pentru cå a¿a
a håråzit
Dumnezeul insulelor necunoscute,
au gåsit,
fårå så ¿tie unul de celålalt,
aceea¿i ¡arå sub formå de inimå...

Dedica¡ii Doamnei Poezii
1. Despre Ion Cepoi am scris în dese rânduri. Dar despre cea de fa¡å, când så må pronun¡,

m-am trezit pus în dificultate. Pur ¿i simplu, sfâr¿ind de citit „cårticica de searå” m-am sim¡it
trist, melancolic, îngândurat. Dar ¿i cumva întårit suflete¿te, våzând cå mai existå azi poe¡i care
comunicå emo¡ii, care mediteazå asupra condi¡iei umane, care, conservându-¿i romantismul cu o
nostalgie beneficå, se încadreazå cumva firesc în neo-/ post- ¿i meta-modernism – curente pe
care eu, creator teoretic, le-am contopit,posibil ca ultim alchimist, în noua paradigmå transmoder-
nistå.

ªi când a scris prozå, Ion Cepoi a fost tot poet. De-adevåratelea… Autenticitate, profunzime a
reflec¡iei, autorelevare a propriei interioritå¡i, cugetare asupra preajmei, pe zi ce trece din ce în ce
mai angoasantå. Poezeasca-i limbå se transformå într-un adåpost al sentimentelor ¿i al ideilor
care le asigurå scheletul simbolic.

A¿ putea afirma cå „Roman¡e pentru prea târziu” e o carte prea elegiacå. Ori prea religioaså
(må refer la resurec¡ionarea zeilor ¿i reimplementarea lor în realul derizoriu, decadent, funam-
bulesc, iar omul profan resimte dorul de sacru. Ceea ce înseamnå cå Ion Cepoi se revendicå direct
din eminescianism ¿i expresionism, înså având curajul de-a reconsidera poezia ca fiind orficå,
muzicalå, purå, onticå, metafizicå.

Dar a¿ putea comuta cronica de fa¡å pe erotism, ca Evola, Bataille, Heidegger, Blaga, Stånescu,
Ivånescu ¿.a. Poemele sunt fie compuse „tradi¡ional-clasic”, fie elaborate în prozå poeticå exact în
termenii lui Mihai Zamfir de „lirism prozaistic” cu impresia atacårii unei vâne secrete de substan¡å,
de imaginar, de fantastic, de artisticitate, de matricizare, de armonie, de discurs ezoteric-exoteric.

2. Dar, dupå aceste considera¡ii introductive, e vremea så-i descriu mecanismul de func¡ionare
intratextualå. Poetul mimeazå colocvialitatea, recurge la tranzitivitatea curentå a limbajului, iz-
butind så råmâne adept al unei poeticitå¡i înalte, adoptå chiar narativul ca poveste ori ca repor-
taj-cronicå ori ca introspec¡ie confesivå. Dar deseori î¿i esen¡ializeazå filosofia în emblematice
defini¡ii apoftegmatice: „Via¡a e media sacrå dintre neputin¡i ¿i orgolii”; „Fiin¡a gândului nostru e
dintotdeauna mai micå decât nefiin¡a trupului-templu”; „Tåcerea nu plåte¿te nici un tribut
luminii”; „Fiecare cuvânt un înger adormit”; „Fiecare zi o fereastrå spre vis” ¿.a.m.d.

A fi poet – afirmase T.S. Eliot – înseamnå så ¿tii så ascul¡i cele trei glasuri ale poeziei: Cel
dintâi e glasul poetului (care î¿i vorbe¿te sie¿i – sau nimånui). Al doilea e al poetului care se
adreseazå unui public fie el larg sau restrâns. Al treilea este glasul poetului încercând så creeze
un personaj dramatic care vorbe¿te în versuri (când spune nu ceea ce ar vrea el så spunå, ci doar
ceea ce poate el så spunå în limitele unui personaj imaginar care se adreseazå unui alt personaj
imaginar). Ion Cepoi opteazå cu inteligen¡a-i aristo-kratå ¿i de-o fine¡e levantinå – pentru triadå.

Glasul poetului e desigur liric dar el gliseazå normal spre cel de-al doilea care se adreseazå
unui public mizând ca dimpreunå cu el så acceseze dezvoltarea dramaticå. Acest personaj domi-
nant se adreseazå „comunitå¡ii artistice” – ca Adrian Alui Gheorghe –, dar ¿i unor cetå¡eni måcar
minimal cultiva¡i, måcar întru cea mai „mediocrå” esteticå transretoricå. Eschatipic, poetul îi
dedicå ni¿te litanii împotriva fricii, poate taumaturgice poate exact pe dos anticathartice (adicå
deschizåtoare spre dorin¡e nebånuite: „Cuvintele, ca ni¿te monede vechi/ aruncate-n fântânå…”).

3. Astfel, poetul face mult mai încåpåtoare starea liricå, o doteazå ¿i cu o inten¡ie socialå, ¿i
cu o intui¡ie pateticå, ¿i cu o artå a func¡ionårii spiritului când acesta compune o poezie: auto-
biograficul se reinventeazå întru retrospec¡ia originilor arhetipale. A¿a se face cå poetul î¿i asumå
dificila misiune de-a utiliza ¿i cuvintele nerostite ¿i „gesturi frânte taman la-nceput/ tåceri ¿i
umbre, clipe netråite”. Gåsind cuvintelor „noi noime”, i se întâmplå miracolul scontat: îi sculpteazå
„regåsitei iubiri” o statuie fragilå „din rouå ¿i din zori” ca un Pigmalyon care reclamå urgen¡a
reîntoarcerii Fiin¡ei la naturå. Este evident cå poetul cautå «perechea primordialå», evadamicå,
precum alt mare poet erotic, Nichita Stånescu „¿i-n pa¿ii visåtorilor pribegi/ ¿i prin copacii såruta¡i
de vânt”. Ba, precum Edgar Allan Poe, o cautå ¿i „pe cer/ ori în magia zorilor regine”, ca apoi,
precum Lucian Blaga, så dezlege „târziu divin mister”. ªi tot despicând/ destructurând mistere
poetul înal¡å ca ¿i Cezar Ivånescu „Chanson de inimå albastrå”, adåpându-se la izvorul curat,
generator de poezie purå, de incanta¡ie resurec¡ionistå, al «modelului ideal» de «poesis», existent
în eternul filon al doinitului de jale: „Laså-mi toamnå frunza-n pom/ ¿i calul în chip de domn,/
laså-mi toamnå stele-n râu,/ så må cufund pân’ la brâu”, procedând aidoma altui mare poet
român oltean Marian Dråghici, în „Påhåru¡ul”.

Dar Ion Cepoi laså scurt în urmå aceste benefice influen¡e inter- ¿i arhi-textuale ca så defi-
neascå teoretic Poezia, care este întruchipatå într-o oniricofantastå Doamnå, cåreia îi închinå, ca
Rainer Maria Rilke, întreaga culegere de splendori de „ordine ¿i mit”, de atitudine specifice majore,
de memorie transculturalå, de ritmuri mustind de elemente incantatorii, de magie semantoludicå
bazatå fie pe versifica¡ie impecabilå fie pe o poematicå relaxatå, råscolitoare a sentimentului, la
un nivel adânc, bazatå pe cuvântul care are sunetul necesar.

4. Doamna Poezie poate lua deseori chipul Iubitei cam ca la Arghezi ori Valéry. Poate fi Yinul
Yangului, adicå Doamna lui Domnul (Dumnezeu). Poate substitui Libertatea ori Luna rea reginå a
somnului (subcon¿tientului) ¿i a regimului visåtoriu. Poate fi Istoria – precum la Vico ¿i Hegel –
care le-a dat moartea pânå ¿i cuvintelor (Noica i-a zis eufemistic „Devenirea întru Devenin¡å”),
printre ele fiind ¿i Domnul Cuvânt (cel cu „Fiat Lux”) secularizat ¿i dezsacralizat, extras din «illo
tempore» ¿i adus în profanul viu – opus sacrului mortificat. Doamna poate fi ¿i perechea Domnului
Copac, deci o Axis Mundi, ingenuå. Poete fi clipa cea repede ce ni s-a dat, poate fi chiar „fiicå de
neguri/ råtåcite în pår de eternele ploi” ale Anei Blandiana ¿.a.m.d.

Vå invit, în finalul cronicii literare, så chiar zåbovi¡i îndelung asupra „Roman¡elor pentru
prea târziu” ale Domnului Ion Cepoi ¿i ale Doamnei sale ¿ecspiriene.

Bibliografie:
Ion Cepoi: Roman¡e pentru prea târziu; Editura Revers/ Editura CJCPCT Gorj, Târgu-Jiu, 2020
T.S. Eliot: Eseuri alese. Critica literarå; traduceri de Petru Cre¡ia ¿i Virgil Stanciu; prefa¡å de ªtefan

Stoenescu; Editura Humanitas fiction, Bucure¿ti, 2013

Roman¡e pentru prea târziu

Cronicå literarå
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de Ion Cepoide Ion Cepoide Ion Cepoide Ion Cepoide Ion Cepoi
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*
Nota autorului:
(Erau douå suflete
care-au råmas corigente
la geografia pentru iubire,
ce se înva¡å doar în liceu...
Mai târziu,
la magazinele second-hand
nu se mai vând haine
pentru îndragosti¡ii...)

*
ªi, Doamne,
câte ne¿tiute ¿i netraite
au avut de aflat:
ce culoare au ochii
¿i cum se scaldå luna în ei...
ce dealuri ¿i våi trebuie sårutate
¿i botezate din nou...
dacå ploaia bate în geam
când triste¡ea coboarå pådure...
dacå doare iarba
sub umbra pa¿ilor ei...
dacå stelele cad în fântânå
¿i se prefac în cântec de leagån...
dacå o clipå traie¿te un veac
¿i veacul o clipa...

*
Doamne!
Då-i omului ce-i al lui
¿i, dacå nu-¿i poate duce crucea,
vopse¿te-o în alta culoare
¿i då-i-o înapoi!

*
5.5.5.5.5.

Sunt un naufragiat
Pe o insulå a nimånui,
Uneori e decembrie-n martie
¿i-mi ninge în suflet,
Alteori îmi råsar frunze pe umeri
¿i fluturi în piept...
ºine-må de mânå, te rog!
Vreau så-¡i sårut umbra
Atingându-ne-n mers
Cum corabia se farmå de ¡årm
Când o alungå furtuna...
ºine-må de mânå, te rog,
Adunå-må ¿i få-må la loc...
ºine-må de mânå,
Nu må låsa!
Vreau så-mi fi ultimul port
¿i ultimul vis!
Iarna asta må doare
Când må cuprinde-nserarea
¿i-s singur...
E diminea¡å ¿i frig,
ºine-må de mânå, te rog,
Nu må låsa!
Vreau så-mi fi ultimul port
¿i så nu mai plec
Pe mårile nimånui...
Douå umbre care cautå
Pânå gåsesc...
ºine-må de mânå, te rog,
Nu må låsa!

*
6.6.6.6.6.

Î¡i sunt dator atâtea anotimpuri,
Atâtea flori de liliac ¿i frezii,
Atâ¡ia pa¿i neråtåci¡i pe câmpuri
ªi-atâtea vise-n soarele amiezii,

Atâtea seri ¿i-atâtea nop¡i de tainå,
În care så tåcem de-atâta dor,
Atâtea mâini de ocrotit sub hainå
ªi-atâ¡ia fluturi de-nål¡at în zbor,

Atâ¡ia fulgi de nea vâslind din ceruri
Precum coråbii spre un ¡årm visat,
Atâta zvon de albe lerui leruri
ªi-atâta dragoste pe care-o am de dat,

Î¡i sunt dator så-¡i înfloresc salcâmii,
Din nop¡i så-¡i fac doar dimine¡i senine
ªi-ndrågostit de la-nceputul lumii
Så te iubesc, iubire, pâna mâine!

*
7.7.7.7.7.

Iau cuvintele,
Le împåturesc cu grijå
Pâna când sufletul lor se alintå
Ca o inimå
Cåutând adåpost într-o mânå,
Le învelesc într-o noapte albastrå,
Le înfå¿or în fire de iarbå
Råsårite-ntr-o searå cu lunå...
Nu scriu destinatarul
Nici adresa
Nici codul,
Pentru cå tu locuie¿ti de-o ve¿nicie
În mine...
Deschid u¿a...
Po¿talionul a¿teaptå la scarå...
Caii necheazå imnuri pe cer...
Eu alerg în urma cuvintelor
Ca så-¡i spun
Povestea noastrå fårå sfâr¿it!...

8.8.8.8.8.
Sunt un actor de roluri secundare,
care-a jucat mai mult la matineu,
m-am såturat de vipuri legendare
¿i nu mai vreau s-ajung doar în antreu

s-aduc buchet de frezii primadonei
¿i lordului trabucuri de Havana,
ori så fac curte ve¿nicå doar bonei
care-o tot face-n van pe feti¿cana.

M-am såturat de rol de figurant
¿i sub ninsoare de perdele mov
vreau så fiu prins-odatå în flagrant
dansând cu primadona în alcov!

*
Eratå:
ªi-n seara asfin¡itå-n lampadare,
perdeaua mov deoparte dând u¿or,
am revenit la roluri secundare,
cåci june prim e iarå¿i alt actor!

*
9.9.9.9.9.

Vii så te culci lângå mine pe iarbå?
Uite, luna zâmbe¿te complice pe cer!
Spre råsårit zorile-ncearcå s-absoarbå
Stelele care niciodatå nu pier...

De când în via¡a-mi ai intrat dintr-o datå,
Eu, cel mai sårac în avere ca Iov,
M-am pomenit cum cå am lumea toatå
Pe care mi-ai scris-o iubito-n hrisov...

M-alint ¿i de dor sufletu-mi râde acum
ªi gândurile mi-s toate de bine
ªi pentru cå suntem în doi pe un drum
Påstreazå-mi, iubito, un loc lânga tine!

*
10.10.10.10.10.

Nu ¿tiu dacå-i soare ori ploaie afarå
nici dacå luna cre¿te descre¿te,
stau singur pe-o bancå stingherå-ntr-o garå
pustie ¿i-n care niciun tren nu opre¿te.

Nu ¿tiu dacå-s zori ori amiazå în mine
nici dacå stele vor råsåri cåtre searå,
¿tiu doar cå n-aveam întâlnire cu tine,
¿i totu¿i stau încå pe-o bancå- ntr-o garå.

ªi trenuri tot trec ca ni¿te zmei prin pove¿ti
¿i nimeni nu urcå ¿i nimeni coboarå,
nu ¿tiu cum te cheamå, nu ¿tiu cine e¿ti,
doar chipul în geam ¡i l-am zårit  într-o searå.

De-atunci nori de stele tot trec spre apus
¿i ninge cu fluturi în cire¿ul de mai
¿i luna îmi pare c e floare de lotus
iar banca ¿i gara o poartå spre rai.

*
ªi trenuri tot pier fantomatic în zåri,
nu-i nimeni la geam nici iarnå nici varå,
numai un veac te mai a¿tept så cobori
apoi am så caut altå bancå-ntr-o garå.
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Volumul lui Zenovie Cârlugea „MIHAI EMI-MIHAI EMI-MIHAI EMI-MIHAI EMI-MIHAI EMI-
NESCU DICºIONAR MONOGRAFIC. OAMENIINESCU DICºIONAR MONOGRAFIC. OAMENIINESCU DICºIONAR MONOGRAFIC. OAMENIINESCU DICºIONAR MONOGRAFIC. OAMENIINESCU DICºIONAR MONOGRAFIC. OAMENII
DIN VIAºA LUIDIN VIAºA LUIDIN VIAºA LUIDIN VIAºA LUIDIN VIAºA LUI””””” (Ed. Tipo Moldova, Ia¿i, 2019)
are meritul capital de a fi un pandant la biografiile
documentare ¿i roman¡ate ale poetului, care se
impune printr-o nouå grilå de investigare. Este
urmåritå configurarea – în temei absolut docu-
mentar ce asigurå credibilitatea reconstituirii –

unei imagini multiaspectuale a Epocii (istoricå, socialå, culturalå, politicå)
¿i a Omului, focalizat în complexul de împrejuråri ¿i de rela¡ionåri cu
oamenii pe care i-a cunoscut ¿i au fost implica¡i într-un fel sau altul în
via¡a sa dupå schema sociologicå „subiect” – „actan¡i”.

Zenovie Cârlugea porne¿te så catagrafieze „portretul moral, inte-
lectual ¿i artistic incomparabil” al poetului prin prisma alteritå¡ii, adicå
a faptelor concrete fåcute pentru poet sau împotriva lui (deci totul e privit
prin mijlocirea raporturilor avute cu el) cu con¿tiin¡a cå s-a produs un
construct imaginar memorialistic care, pornind oarecum de la unele
elemente ¿i tråsåturi reale, s-a tot rostogolit prin vremuri – zice el – „com-
plicând” portretul personalitå¡ii sale „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” (p. 7). Este motivul pentru care
s-a stråduit så aducå în suita de articole monografice ale cår¡ii „voci”,
„unele din inebranlabila ¿i ineluctabila preajmå a autenticitå¡ii, altfel
situate la distan¡e mai mici sau mai mari de timp, toate înså pariind pe o
anume onestitate ¿i onorabilitate a mårturisirii în cauzå, pe un registru
memorialistic larg, de la pia fidelisque crudelis memoria la egotismul his-
trionic fantezist ¿i anecdotic al unor impeniten¡i inevitabili ca Grigore
Ventura, D. Teleor ¿. a. ...” (ibidem). „Peste tot, înså, adaugå exegetul,
ideea mereu vie de a decripta, din toate acestea, specificitatea ¿i
autenticitatea acestor gesturi, exprimåri, comportamente ce au dat
måsura inconfundabilei personalitå¡i” (ibidem, p. 7-8). Recunoscând
manifestarea unei atitudini deloc transcripticå ori lipsitå de judecatå
criticå, se precizeazå cå ea s-a voit echidistantå, „adicå låsând portretul
så se alcåtuiascå din toate mårturisirile probate, care se completeazå
una pe alta, interfereazå ¿i se lumineazå reciproc” (ibidem, p. 8).

Ni se oferå, în cele ce urmeazå, un larg desfå¿urat evantai cu pliuri
sub formå de biografeme ¿i mårturisiri sentimentale cu faze documentare
¿i cu judecå¡i – totu¿i – valorice ad hoc, din vârful peni¡ei sau din des-
chideri de paranteze mai desfå¿urate ale analistului. Avem, ca rezultat
sinoptic, un portret vivant al celor afla¡i în raporturi de intimitate, de
colegialitate, de afiliere doctrinarå, de prietenie sau adversitate, care
surprind în chip råsfrânt, specular Omul Eminescu „în manifeståri ¿i
implicåri contingente”.

Fervoarea documentårii ajutatå bineîn¡eles de erudi¡ie în domeniul
istoriei române¿ti ¿i universale, de buna cunoa¿tere a momentelor cheie
– clasate ¿i controversate – a biografiei nu doar al celor care ¿i-au ocupat
un loc de seamå în istoria literarå, dar ¿i al oamenilor din lumea comunå.
Întrucât Eminescu a avut, ca poet ¿i ca om, un destin dramatic care s-a
confruntat cu ostilitå¡i, facticitå¡i, judecå¡i critice zoilice, intrigi ¿i coterii
literare sau politice, este bine så ¿tim cum au reac¡ionat contemporanii
lui la momentele grele prin care a trecut. Zenovie Cârlugea completeazå
anumite goluri din evocårile memoriali¿tilor ¿i portretizårile sumare fåcute
ale pårin¡ilor, fra¡ilor, altor rude ¿i ale unor contemporani ale cåror mårturii
sunt pu¡in sau deloc cunoscute sau biografii.

Vom cita în acest sens paginile despre Aurelia Goga, mama lui
Octavian Goga, Eduard Griesbach, consulul Prusiei la Bucure¿ti, Emilia
Humpel, sora lui Titu Maiorescu ¿i Wilhelm Humpel, director al Con-
servatorului din Ia¿i, so¡ul acesteia, Ieromonahul (anonim) de la Må-
nåstirea Neam¡. Ilie Ichel, scriitor, autorul unei bro¿uri „Eminescu (în-
cercare criticå)”, din 1889, Zoe Mandrea, pictori¡å, nepoata lui Nicolae
Bålcescu ¿i Costache Aman, Eugene dr. Schuyler, diplomat american ¿i
mul¡i al¡ii.

Fire¿te, contribu¡iile documentar-arhivistice constituie aportul
deosebit al cercetåtorului la mai buna cunoa¿tere – per aliud, prin vocile
„actan¡ilor” – a Omului Eminescu ¿i personalitå¡ii sale artistice ¿i in-
telectuale. Aceste reconstituiri biografice ¿i portrete analitice ne mai
prezintå un aspect revelator: Eminescu a comunicat, a colaborat, s-a
întâlnit expeditiv sau timp îndelungat, într-un cuvânt a interrela¡ionat,
cu oameni reprezentativi (cu bedesam, precum spunea Cålinescu) care
au constituit o epocå, ce poate fi definitå (în ciuda celor porni¡i contra
mitizårii lui) chiar epoca Eminescu. Sunt, printre ei, foarte mul¡i cu o
forma¡ie intelectualå solidå datoratå studiilor fåcute la universitå¡i din

Germania ¿i Fran¡a (Petre P. Carp, Ale-
xandru Cihac, Nicolae/ Sterie Ciurcu,
Vasile Conta, Emanoil Costache Epu-
reanu, Eduard Gruber, Endoxiu Hur-
muzaki, Mihail Kogålniceanu, Titu
Maiorescu, Constantin Meisner, Aurel
Mure¿ianu, Iacob Negruzzi, Leon Ne-
gruzzi, Teodor V. ªtefanelli, Nicolae
Teclu, ªtefan Vârgolici, A. D. Xenopol).

Este epoca impactului cu multe
doctrine ¿i teorii în diferite domenii, cu
evolu¡ionismul ¿i organicismul, cu
orientarea generalå transdisciplinarå,
cu psihologia popoarelor. Noile orien-
tåri în ¿tiin¡å sunt prezentate în cadrul prelegerilor Junimii. Paginå cu
paginå, portretul vivant, „våzut într-o ipostaziere poliedricå ¿i multi-
rela¡ionarå”, se contureazå cu amintirile lui Ieronim Bari¡iu, colegul såu
de studen¡ie, în care surprinde natura mai mult „meditativa ¿i rezervatå
decât expansivå” ¿i plåcerea de a se angaja în dezbaterile cu teme „din
sfera politicå, bisericeascå, socialå, literarå, filozoficå”, ale lui ªtefan
Cacoveanu, în care se spune cå „era înzestrat cu bogate cuno¿tin¡e de
literaturå românå”, ale generalului Cerchez, cu care discutau peripa-
tetic printr-un parc din Viena despre iubirea fa¡å de ¡arå, ale lui Artur
Gorovei, care l-a våzut prin 1885, la bibliotecå „lucrând la o gramaticå
sanscritå”, ale lui Obersteiner, medicul de la Oberdõbling, în care mår-
turise¿te cå îl invita la el acaså pentru a „discuta diferite teme, îndeosebi
culturale”, ale lui Grigore Påucescu, cel care l-a urmat la conducerea
„Timpului”, care afirmå cå prin articolele lui „a adus o nouå stare de
lucruri” în ¡arå, ale lui Ioan Slavici, prietenul ce l-a gåzduit observând cå
„citea cu glas tare tot aceea ce îi plåcea, mai ales poeziile, ¿i fåcea multå
gålågie când scria, se plimba, recita, båtea cu pumnul în maså, declama,
era oarecum în har¡å cu lumea, la care se adresa”, ale lui Alexandru
Vlahu¡å, prietenul fidel, care îl surprindea într-o odaie din postul Mogo-
¿oaiei stând „la o maså lungå de brad påtatå de cernealå, cu cår¡i ticsite
pe nouå poli¡i mari ca de vreo patru metri”.

Albert Camus noteazå, în Caiete, cå le cerea fiin¡elor în tinere¡e mai
mult decât puteau så dea: „o prietenie continuå ¿i o emo¡ie permanentå”
(mai târziu, spune el ironic, le cerea så dea mai pu¡in decât pot så dea: „o
prezen¡å fårå vorbårie”). Eminescu le cere prietenilor såi ¿i în genere
celor cu care contacta så spunå adevårul (ca în cazul procesului de la
Pesta, ¿i ca obiectiv deontologic al gazetarului), så „¿tie cât mai multe
lucruri” (e constatarea unuia din memoriali¿ti, canonicul blåjean Uilåcanu
¿i îndemnul fåcut lui Slavici conform celebrelor adresåri din Scrisori cåtre
„homunculul” Bonifaciu Florescu: „Dragul meu înva¡å carte ¿i ascultå-ni
îndemnul,/ Cine vrea så zugråveascå så înve¡-întâi desemnul...”, så nu
„întindå talgerul în public” pentru pomeni (e rugåmintea adresatå lui
Vlahu¡å) ¿i de a-i „respunde cum stau lucrurile cu mine” (e ceea ce-i cere
lui Chibici într-o scrisoare trimiså din sanatoriul de la Oberdõbling),
indiciu al demnitå¡ii ¿i a grijii excesive de a nu-¿i deranja prietenii (e ¿i
grija manifestatå fa¡å de pårin¡i, care îi comunicå „lucruri a¿a de triste
de a nu le scrie”, în timpul îmbolnåvirii de gålbinare, „sub inspira¡iunea
acelei rele dispozi¡iuni”). Discret sau fåcând mårturisiri într-un ton jeluitor
oscilând între o stare meditativå apolinianå ¿i o mânie eticå homericå
(spumegåtoare, îi zicea Cålinescu), Omul Eminescu e aruncat, conform
unei scrisori adresate Veronicåi Micle, „într-un cerc vicios, care, cu toate
acestea este singurul adevårat”, singur „la negustoria asta de principii
¿i peste aceasta ¿i bolnav”.

Contrar råcelii glaciale ¿i impersonalitå¡ii geniului înnåscut, de care
vorbe¿te Maiorescu, iatå-l pe Eminescu în ipostaza Omului ce tråie¿te în
contingent la limita existen¡ialå a umanului, iubind, påtimind, suferind,
proiectându-se suflete¿te în fiin¡ele dragi, apropiindu-se de adevåra¡ii
prieteni ¿i deta¿ându-se de pretin¿ii amici (pe care-i viza sorå-sa
Henrieta), care vin cu mårturisiri sub semnalul acelui bia, fidelisque cru-
delis memoria, pomenit în Argument.

Dic¡ionarul „esen¡ial” al lui Zenovie Cârlugea, ilustrat ¿i cu o bogatå
iconografie de epocå (personalitå¡i, institu¡ii, clådiri ¿i locuri memoriale)
se impune, în eminescologia actualå, ca o lucrare de referin¡å.

Acad. Mihai CIMPOIAcad. Mihai CIMPOIAcad. Mihai CIMPOIAcad. Mihai CIMPOIAcad. Mihai CIMPOI
(Articol reprodus din „Literatura ¿i Arta”, hebdomadar al Uniunii

Scriitorilor din Chi¿inåu, 11 iunie 2020, p. 5)

OAMENI DIN VIAºA ªI VREMEA LUI EMINESCU
„ÎNTR-UN PORTRET VIVANT”

 ✒     Acad. Mihai Cimpoi
Cronicå literarå
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Cercetåtor statornic al literaturii române,
Zenovie Cârlugea are alura unui veritabil enci-
clopedist, dacå luåm în considerare fie ¿i numai
monumentalele sinteze pe care le nume¿te drept
Dic¡ionare esen¡iale, referitoare la Lucian Blaga
(vol. I-II, 2017, 2018), Tudor Arghezi (2019) ¿i
acum Mihai Eminescu. Dic¡ionar esen¡ial.Mihai Eminescu. Dic¡ionar esen¡ial.Mihai Eminescu. Dic¡ionar esen¡ial.Mihai Eminescu. Dic¡ionar esen¡ial.Mihai Eminescu. Dic¡ionar esen¡ial.
Oameni din via¡a lui Oameni din via¡a lui Oameni din via¡a lui Oameni din via¡a lui Oameni din via¡a lui (Editura Tipo Moldova,
Ia¿i, 2019).

Nu este prima abordare exegeticå a poetu-
lui na¡ional, cartea aceasta venind dupå temei-
nicele studii din Eminescu – mitografii ale daco-
românitå¡ii (2011, cu o reeditare în 2013) ¿i Emi-
nescu – drumuri ¿i popasuri (2016).

De data aceasta perspectiva monograficå
asupra vie¡ii scriitorului se realizeazå prin ur-
mårirea, cu acribie, a modului în care poetul a
rela¡ionat cu oamenii din preajma sa „to¡i, mai
mult sau mai pu¡in con¿tien¡i de valoarea o-
mului cu care interac¡ionau”, dupå cum ¡ine så
precizeze în Cuvântul înainte, valorificând mår-
turii ale acestora, articole din presa vremii,
coresponden¡a ¿.a., cåutând a pune în luminå
„întregul complex de împrejuråri al rela¡ionårii
sau expectativei, al implicårii mai mult sau mai
pu¡in în via¡a poetului, în general «distan¡a»
dintre «subiect» ¿i «actan¡i» în func¡ie de care
fiecare individ «catagrafiat» aici då seama în
posteritate de felul în care l-a cunoscut ¿i apre-
ciat pe omul în care sålå¿luia deopotrivå o
con¿tiin¡å de român adevårat ¿i una de artist
genial, de reformator al Poeziei ¿i deschizåtor
de epocå literarå”.

Sunt realizate astfel fi¿ele a peste douå sute
de personalitå¡i din epocå, tratate sintetic, sub
forma unor fi¿e de dic¡ionar, în bunå parte, dar
¿i a unor veritabile eseuri sau micro-studii ana-
litice, cu angajamente/comentarii critice, uneori
chiar incisive, cel mai adesea înså, într-o tratare
descriptivå de amånunt, cu precizarea unor de-
talii semnificative care, nu de pu¡ine ori, au fost
neglijate sau neluate în seamå, abordate super-
ficial, de istoricii literari care au investigat di-
verse aspecte ale biografiei poetului.

Ordinea este cea alfabeticå, începând cu
Vasile Alecsandri ¿i încheind cu A. D. Xenopol.
Desigur, exhaustivitatea este aproape imposibilå
în asemenea întreprinderi, care i-au luat auto-
rului numero¿i ani de documentare, dar ab-
sen¡ele sunt oarecum justificate, fiind, de regulå,
mai degrabå, marginale (Må gândesc, de pildå,
cå ar fi meritat måcar un pasaj Barbu ªt. Dela-
vrancea care editând un volum de poezii, Poiana
lungå, a decis så ¿i-l retragå din librårii în mo-
mentul în care a citit, în „Convorbiri literare”,
un ciclu de poeme semnat de Eminescu, consi-
derând cå nu poate sta alåturi acestuia.

 Anecdotica întâmplårii î¿i are semnifica¡ia
ei. Apoi, hotårât lucru, sunt un cârcota¿: lip-
se¿te Nicolae Xenopol, gazetarul care în 1882 a
publicat un pamflet mizerabil la adresa lui
Eminescu, cåruia îi face un portret grotesc su-
gerând nevoia grabnicå a internårii acestuia
într-un ospiciu de nebuni, ceea ce s-a ¿i întâm-
plat în anul urmåtor – premoni¡ie sau un sem-
nal, dat anume, asupra a ceea ce i se pregåtea
lui Eminescu?!).

Dar, Dic¡ionarul monografic realizat de Ze-
novie Cârlugea este cu adevårat impresionant,
construit cu deplinå con¿tiin¡å profesionalå, în
totul, ¿i ceea ce mi se pare deosebit de impor-
tant, este cå prin aceste cola¡ionåri pe care le
face, se recompune epoca în care a tråit ¿i a
scris Eminescu, punându-se în luminå dede-
subturi ale interac¡ionårilor, adesea ascunzând
manevre obscure în atacul asupra persoanei.
Se eviden¡iazå a¿adar, amplele tratåri portre-
tistice ale unora prezen¡e politice marcante la
timpul lor (dincolo de analiza atentå, amplå, pe
care o face rela¡iilor cu T. Maiorescu), P.P. Carp
(„pentru a în¡elege exact raporturile Poetului cu
mai båtrânul P.P. Carp”, care nu au fost dintre
cele mai bune, adesea); Ion C. Bråtianu (pe care
Eminescu l-a prezentat în Lexiconul enciclope-
dic Brochaus, Leipzig, 1875-1879); Lascår Ca-
targiu (care l-a condus pe ultimul drum, alåturi
de Maiorescu, Kogålniceanu, Th . Rosetti ¿.a.);
domnitorul Al. I. Cuza (pe care l-a vizitat în exilul
acestuia la Wisbaden ¿i despre care a scris:
„singurul domn vândut de straja puså så-l a-
pere”); Iacob Negruzzi (la memoriile cåruia se
apeleazå copios); C.A. Rosetti („sufletul ideii mo-
narhice”, dupå expresia gazetarului de la
„Timpul”) ¿.a., spa¡ii largi fiind acordate apro-
pia¡ilor suflete¿te ai acestuia: Ioan Slavici, I.L.
Caragiale, Ion Creangå, nu mai pu¡in Aron Pum-
nul ¿i, nu se putea altfel, Veronica Micle, cåreia
îi dedicå un, cu totul remarcabil, studiu analitic
al operei, pe lângå comentariul detaliat al vie¡ii
acesteia. Interesante fi¿e bio-bibliografice creio-
neazå pentru numero¿i scriitori, publici¿ti, me-
dici, prieteni, colegi etc. marcând pentru fiecare
în parte legåturile de circumstan¡ialitate, multe
dintre ele fiind, oricum, cunoscute dar care, de
data aceasta, puse în paginå eviden¡iazå o pers-
pectivå de intimitate.

Må refer, spre o pildå, la momentul ¿ederii
pe mo¿ia juristului craiovean Mandrea, cu
povestea amorului enigmatic pentru fiica
preotului din localitate; sau men¡ionarea lui Ioan
Poru¡iu, în gazeta cåruia debuteazå la Pesta cu
articole fulminante; la profilul profesorului
Grigore Sila¿i (ar fi fost de men¡ionat participa-
rea acestuia la serbårile de Putna, unde a luat
cuvântul înflåcårând tinerimea, dupå cum
relateazå însu¿i Eminescu, evocând acel
eveniment istoric); la doctorul Francisc Isac, de
la Boto¿ani sau prezen¡a doctorului Alexandru
ªutzu („suntem siguri – noteazå Zenovie Câr-
lugea – cå ªu¡u, el însu¿i unul din alogenii in-
crimina¡i de Eminescu, nu simpatiza, cel pu¡in
cu ideile «råzboinice» ale gazetåriei eminesciene,
sim¡indu-se într-un fel vizat ca neam de
fanario¡i”); Alexandru G. Djuvara, om politic lib-
eral care „l-a apreciat – men¡ioneazå autorul
Dic¡ionarului – tolerându-i gazetåria în numele
geniului poetic ce-i întruchipa /…/ în schimb,
nepotul såu de frate, istoricul Neagu Djuvara /
…/ nu punea niciun pre¡ pe gazetåria lui
Eminescu, spunând cå nu trebuie reeditatå”);

Vasile Conta, fi-
losoful „care fu-
sese coleg de
¿coalå la Tg.
Neam¡, cu Ion
Creangå”, a cå-
rui sorå, Eliza
Conta, fusese colegå cu Veronica Micle la ªcoala
Centralå de Fete din Ia¿i, råmânând apoi prie-
tene”; furnizând date aproape necunoscute
despre unii dintre cei apropia¡i lui Eminescu:
Epaminonda Bucevschi, cunoscut din perioada
vienezå („a pictat zeci de iconostase: Catedralele
din Cernåu¡i ¿i Zagreb, biserici din Viena, Roma,
Ia¿i, Poiana Stampei”; Al. Macedonski („Incom-
patibilitatea dintre cei doi mari poe¡i – afirmå
Zenovie Cârlugea – ¡inea nu numai de caracte-
rul total diferit, dar ¿i de viziuni artistice diferite,
de sensibilitå¡i ¿i structuri literare total opuse,
de impactul dintre spiritul «histrionic» ¿i abisali-
tatea celui «tragic»”). Etc. etc.

Dic¡ionarul nu este câtu¿i de pu¡in o simplå
recapitulare a legåturilor lui Mihai Eminescu,
în diversele momente ale existen¡ei sale, cu
lumea din preajmå-i.

El eviden¡iazå ¿i o atitudine a autorului
acestuia fa¡å de subiectul propriu-zis, angajând
comentarii critice personale, adesea polemice,
în explicitarea contextului istoric al epocii, ma-
sivul volum devenind astfel o veritabilå con-
tribu¡ie originalå la cercetarea ¿i iluminarea as-
pectelor biografice ale marelui scriitor, în com-
plexitatea angajamentelor lui sociale.

(Articol apårut în „Scrisul Românesc”, Craiova,

Anul XVIII, Nr. 7 (203), iulie, 2020, p. 4).

OAMENI DIN VIAºA LUI EMINESCU ✒     Constantin Cuble¿an
Cronicå literarå
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Esen¡iale pen-
tru nåzuin¡a omului
de a în¡elege logic
avatarurile scurgerii
implacabile a timpu-
lui ¿i, totodatå, con-
di¡ia sa de muritor,
întruchipatå de „i-

maginea eternitå¡ii”, sunt viziunile eminesciene
care sugereazå ideea cå, dincolo de „nelini¿tile
metafizice”, Fiin¡a, aflatå în nemårginirea abi-
salå a universului este „O razå fugitå din chaos
lumesc” (Mortua est!) în împrejuråri enigmatice:
„La-nceput, pe când fiin¡å nu era, nici nefiin¡å,/
Pe când totul era lipså de via¡å ¿i voin¡å./ Când
nu s-ascundea nimica, de¿i tot era ascuns…/
Când påtruns de sine însu¿i odihnea cel nepå-
truns./ Fu pråpastie? genune? Fu noian întins
de apå?/ N-a fost lume priceputå ¿i nici minte
s-o priceapå,/ Cåci era un întuneric ca o mare
får-o razå,/ Dar nici de våzut nu fuse ¿i nici ochi
care s-o vazå” (Scrisoarea I).

Infinitul ¿i finitul sunt, în opera poeticå de
sorginte filosoficå a lui Mihai Eminescu, douå
dintre elementele concentrate/metamorfozate
într-o fårâmå de mister: „Câte stele sunt cu-
prinse într-o picåturå de rouå sub cerul limpede
al nop¡ii” (Sårmanul Dionis) spre a „domestici”
haosul. Poetul, cu o „sete de cosmos” (Svetlana
Paleologu-Matta, Eminescu ¿i abisul ontologic,
1988, p.89) u¿or de explicat la un geniu care
¿i-a propus så descifreze tainele lumii, aspirå
så gåseascå “în¡elesuri” la realitå¡ile tragice,
paradoxistice, care traumatizeazå încå
omenirea: „Atâtea lumi care rotesc în haos/ Cu
zborul lor måsuråtor de vreme,/ În veci pe cale,
neaflând repaos” sau „Când cu gene ostenite
sara suflu-n lumânare,/ Doar ceasornicul ur-
meazå lung-a timpului cårare...” (Scrisoarea I).

Imaginarul cosmic din Scrisoarea I, cons-
tata Zoe Dumitrescu-Bu¿ulenga în Eminescu.
Orizontul cunoa¿terii (Ed. Nicodim Caligraful,
2016, pp. 19-20) „este o paginå de geniu, este o
paginå unicå în istoria literaturii europene, o
paginå modernå ¿i derutantå”. Na¿terea timpu-
lui, ireversibilitatea lui, sunt arhetipuri care îl
determinå pe Eminescu så påtrundå în esen¡a
absolutului ¿i så identifice, urmând epistemo-
logia kantianå, cum „Timpul mort ¿i-ntinde
trupul ¿i devine vecinicie,/ Cåci nimic nu se în-
tâmplå în întinderea pustie,/ ªi în noaptea ne-
fiin¡ii totul cade, totul tace,/ Cåci în sine împå-
catå reîncep eterna pace…”. Medita¡iile sale de
tip metafizic, cu ecouri cosmogonice extrase din
vechile scrieri indiene (Rig-Veda), din miturile
biblice ¿i grece¿ti, din reflec¡iile lui Kant, Hegel
¿i Schopenhauer, ilustreazå armonia dintre
fiin¡a umanå ¿i ordinea universalå: „Timp, cåci
din izvoru-¡i curge a istoriei gândire,/ Po¡i rås-
punde la-ntrebarea ce påtrunde-a noastrå fire,/
La enigmele din cari ne sim¡im a fi compu¿i?/
Nu!...Tu måsuri intervalul de la leagån pân’ la
groapå./ În åst spa¡’ nu-i adevårul. Orologiu e¿ti
[ce sapå…]/ Tu nedând v-o dezlegare, duci l-a
dezlegårei u¿i” (Memento mori), sau: „Sunt
ne-n¡elese literele vremii/ Oricât ai adânci
semnul lor ¿ters?/ Suntem pleca¡i sub greul
anatemii/ De-a nu afla nimic în vecinic mers?/
Suntem numai spre-a da via¡å problemei,/ S-o
dezlegåm nu-i chip în univers?/ ªi orice loc ¿i
orice timp, oriunde,/ Acelea¿i vecinice-întrebåri
ascunde?” (O,-n¡elepciue, ai aripi de cearå!). Din
perspectiva ini¡ierii în arta descifrårii tainelor
cosmice, Scrisoarea I este cât se poate de
semnificativå pentru define-rea/sus¡inerea/
justificarea osmozei dintre cosmic ¿i terestru,
dintre etern ¿i efemer. Poemul dezvoltå
ipostazele motivelor literare universale ale
timpului ¿i spa¡iului, trecute prin filtru spiritului

såu creator: infinitul, haosul, geneza, universul.
„Panorama de¿ertåciunilor”, creazå, estetic,
sentimentul contradictoriu al efemerului,
impactul acestuia asupra vie¡ii: „Lumea toatå-i
trecåtoare./ Oamenii se trec ¿i mor/ Ca ¿i miile
de unde,/ Ce un suflet le påtrunde,/ Treierând
necontenit/ Sânul mårei infinit.// Numai poe-
tul,/ Ca pasåri ce zboarå/ Deasupra valurilor,/
Trece peste nemårginirea timpului…” (Numai
poetul), sau: „Începând la talpa înså¿i a mul¡imii
omene¿ti/ ªi suind în susul scårii pân’ la
frun¡ile cråie¿ti,/ De a vie¡ii lor enigmå îi vedem
pe to¡i munci¡i,/ Får-a ¿ti så spunem care ar fi
mai nenoroci¡i…/ Unul e în to¡i, tot astfel precum
una e în toate,/ De asupra tuturora se ridicå
cine poate,/ Pe când al¡ii stând în umbrå ¿i cu
inima smeritå/ Ne¿tiu¡i se pierd în tainå ca ¿i
spuma nezåritå –/ Ce-o så-i pese soartei oarbe
ce vor ei sau ce gândesc?.../ Ca ¿i vântu-n valuri
trece peste traiul omenesc” (Scrisoarea I).

Din punct de vedere ideatic eul liric emi-
nescian este, “la nivelurile cele mai înalte ale
imagi-narului” (Zoe Dumitrescu-Bu¿ulenga), în
måsurå så exprime destinul omului de geniu,
predestinat så supunå imaginea gnoseologicå a
misterelor, evident, raportându-¿i spiritul la
dimensiunile atemporale ale „universului cel
himeric”.

Båtrânul dascål „cu-a lui hainå roaså-n
coate”, de¿i tinde/se iluzioneazå så ob¡inå eter-
nizarea prin genialitate – Au e sens în lume?
(Mortua est!) – då dovadå de fatalitate în fa¡a
ascunselor mistere existen¡ialo-axiomatice: „Us-
cå¡iv a¿a cum este, gârbovit ¿i de nimic,/ Uni-
versul fårå margini e în degetul lui mic,/ Cåci
sub frunte-i viitorul ¿i trecutul se încheagå,/
Noaptea-adânc-a veciniciei el în ¿iruri o dezlea-
gå;/ Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe
umår/ A¿a el sprijinå lumea ¿i vecia într-un
numår” (Scrisoarea I), ¿i: „De atunci ¿i pânå
aståzi colonii de lumi pierdute/ Vin din sure våi
de chaos pe cåråri necunoscute/ ªi în roiuri
luminoase izvorând din infinit,/ Sunt atrase în
via¡å de un dor nemårginit…”.

Invocarea timpului cosmic, primordial,
oferå, cum stabilea Mihai Cimpoi în Dic¡ionar
enciclopedic. Mihai Eminescu (Ed. Gunivas,
Chi¿inåu, 2018, p.264), „un dialog cu Fiin¡a ¿i
cu propriul sine al poetului, pigmentat cu ironie,
sarcasm, mårire, eticå, lirism subtil creator de
atmosferå”. Coexisten¡a contrariilor, în viziunea
Rosei Del Conte (Eminescu sau despre Absolut,
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1990), este cifrul care
poate descifra/interpreta sensul medita¡iilor lui
Eminescu asupra na¿terii „din genuni” a unui
univers situat, în directa descenden¡å a lui
Nietzsche, la „apus de Zeitate ¿-asfin¡ire de idei”,
în afara realului adicå: „Umbra celor nefåcute
nu-ncepuse-a se desface,/ ªi în sine împåcatå
ståpânea eterna pace!.../ Dar deodat-un punct
se mi¿cå… cel dintâi ¿i singur. Iatå-l/ Cum din
chaos face mumå, iarå el devine Tatål…/ Punc-
tu-acela de mi¿care, mult mai slab ca boaba
spumii,/ E stâpânul fårå margini peste marginile
lumii…/ De atunci negura eternå se desface în
få¿ii,/ De atunci råsare lumea, lunå, soare ¿i
stihii…”. G. Cålinescu (vezi Opera lui Mihai
Eminescu, Bucure¿ti, 2000, p.506) remarcå
infiltra¡iile mistice, neoplatonice, ale poetului
asimilate din cultura germanå: „De altfel, magie
începe så devinå la el o gândire ce ignoreazå
fenomenul ca moment imprevizibil, dar explica-
bil, ¿i care face din univers un sistem de meca-
nicå exactå a cårui formulå criptograficå o pot
de¡ine câ¡iva ini¡ia¡i, genii matematice sau erezi
patrarhali ai unei stråvechi civiliza¡ii. De altfel
aici ajutå ¿i concep¡ia spiritualistå a Cosmosu-
lui. La crearea unui univers a cårui origine este
spiritul divin operând mecanic putem participa

¿i noi intrând ca pårta¿i în actul prin care Dum-
nezeu cugetå ¿i calculeazå lumea. A dispune
înså de for¡ele cosmice prin cifru lor låuntric, a
înlån¡ui supranaturalul, care în acest sistem
panteistic reprezintå fa¡a absolutå a natura-
lului, este adevåratå teurgie”.

Revenind la partea cosmogonicå din Scri-
soarea I trebuie så aråtåm cå similitudinile iden-
tificate de exege¡i ¿i eminescologi în medita¡iile
poetului ¿i în „måiestoasele izvoare ale antichi-
tå¡ii” (vezi scrisoarea lui Iancu Alecsandri cåtre
Titu Maiorescu din martie 1884) sunt, dincolo
de orice specula¡ie, dovezi clare ale intui¡iei ¿i
vizionarismului poetului în explicarea teoriilor
de mai târziu cu privire la originile Universului.
Însu¿i C. Dobrogeanu-Gherea semnala apropie-
rea unui fragment din Scrisoarea I de un text
aluziv la cosmogonia vedicå al lui F. Lenormant:
„La-nceput nu era nimica, nici fiin¡å, nici cer,
nici orizont. Ce învåluia deci totul? Ce cuprindea
acel tot? Fu apå? Fu pråpastie adâncå? Nu era
nici moarte, nici nemurire. Nu se lumina de ziuå
în noapte. Numai el singur respire fårå suflare,
¿i nimica nu era afarå de dânsul. Întunericul
domnea, acoperind totul ca un ocean întunecos.
Sâmburele ascuns în adâncimile întunericului
a råsårit singur prin puterea cåldurii” (Manuel
d’historie ancienne, vol. 3, p.618). De asemenea,
am putea så remarcåm ¿i ecourile din Imnul
Crea¡iunii al lui Hermann Grassmann, din Pe-
lerinul lui Al. Depårå¡eanu. Oricare ar fi fost
înså sursele de inspira¡ie ale lui Eminescu, un
lucru este clar: cugetårile sale asupra aser¡iu-
nilor existen¡iale despre spiritul universului ¿i
de¿ertåciunea himercå a fiin¡ei poartå ampren-
ta unei originalitå¡i greu de combåtut. El (re)-
creazå lumea, condamnå muritorul la nemurire,
abandoneazå timpul real ¿i se întoarce în sine
con¿tient cå dacå ar dispårea fiin¡a, (este locul
så aråtåm cå în direc¡ia statornicirii sentimen-
tului situårii acesteia în timp ¿i spa¡iu, Emines-
cu se întâlne¿te cu A. Schopenhauer:) „lumea
ca reprezentare nu mai existå”: „Ce-o så aibå
din acestea pentru el, båtrânul dascål?/ Nemu-
rire, se va zice. Este drept cå via¡a-ntreagå,/
Ca ¿i iedera de-un arbor, de-o idee i se leagå”.
Con¿tientizarea percep¡iei cå „viermele vremilor
roade-n noi” (În van cåta-ve¡i) exprimå aspira¡ia,
ra¡ionalå, a demiurgului de a ståpâni ¿i domina
timpul ¿i cosmosul, excluzând haosul, teluricul,
teama de nemårginire: „În acea nemårginire
ne-nvârtim uitând cu totul/ Cum cå lumea
asta-ntreagå e o clipå suspendatå,/ Cå-ndårå-
tu-i ¿i-nainte-i întuneric se aratå./ Precum
pulberea se joacå în imperiul unei raze,/ Mii de
fire viorie ce cu raza înceteazå,/ Astfel, într-a
veciniciei noapte pururea adâncå,/ Avem clipa,
avem raza, care tot mai ¡ine încå…/ Cum s-o
stinge, totul piere, ca o umbrå-n întuneric,/ Cåci
e vis al nefiin¡ei universul cel himeric…”.

Dezlegarea tainelor de nepåtruns, înci-
frate, ale spa¡iilor cosmice ¿i în¡elesurilor „lumii
cea aievea” a cårei tainå ¿i vecie sunt încorpo-
rate “într-un numår” constituie pentru lucidul
cugetåtor un pretext iluzoriu de a se pronun¡a
vis-a-vis de trecerea inerentå, ireversibilå, a tim-
pului care laså urme adânci în universul meta-
fizic al „omului schimbåtor […] pe påmânt råtå-
citor”: „Iar timpul cre¿te-n urma mea – må-n-
tunec” (Trecut-au anii).

Discursul båtrânului filosof din Scrisoarea
I, (care poate fi asemuit ¿i cel al „magului cålåtor
în stele”), se axeazå, a¿adar, pe „dialectica con-
trariilor” (Rosa Del Conte) unde „vom vedea
cuvântul poetului supunând cu îndråznealå
finitul infinitului; oasele descårnate, pulberea
¿tiin¡å materiei astrale, ve¿nic izvorând în cos-
mos atomul punctiform al clipei, våilor fårå capåt
ale ve¿niciei”. „Cugetarea sacrå”, ireductibilå

VIZIUNEA COSMICÅ EMINESCIANÅ  ✒     Florian Copcea
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la dialectica Ideii, invocatå în Scrisoarea I, este
generatoare de „realitate totalå”, Mircea Eliade
definind-o, analizând-o fenomenologic, drept
Cosmos, acesta fiind identificat cu Timpul-De-
miurg. În context Mihai Cimpoi explicå: „În mi-
topo(i)etica eminescianå, gândirea apare ca
topos, poetul raportându-se atât la fiin¡a-fiin-
¡are, cât ¿i la gândirea care gânde¿te întreaga
problematicå a acesteia. În spirit hegelian, Cu-
getarea = Existen¡å, a¿a cum Gândirea Divinå
= Univers, iar Ve¿nicia cea Båtrânå = «Cugetare
în mite» (op. cit. p.164).

Incursiunea poetului în geneza Cosmo-
sului ne dezvåluie „încurcatele sofisme” (Me-
mento mori) care graviteazå între (ne)fiin¡a
existen¡ialå ¿i fiin¡a eternå, între Abis ¿i Abso-
lut. Timpul devine haosul etern care „ståpâ-
ne¿te raza ta ¿i geniul mor¡ii”, în pofida iluziei
cå muritorul-geniu, „fiin¡å fårå de stea”, fiind
în via¡å, a posedat miticul „sceptru al univer-
sului ¿i gânduri/ ce-au cuprins tot universul”.

Poezia La steaua accentueazå fapul cå din
centrul galaxiei noastre a pornit spre noi raza
„stelei ce-a murit” care „Poate de mult s-a stins
în drum/ În depårtåri albastre…”. Motivele
literare, de tip romantic – steaua, cosmosul ¿i
dorul – certificå idealismul „poetului nepereche”
privitor la vastitatea traiectoriei lumii explicatå,
mult mai târziu, la aproape un veac dupå el,
de oamenii de ¿tiin¡å. Råsåritul ¿i asfin¡itul
stelei în Cosmos, fenomene care s-au produs,
cu mii de ani înainte ca lumina “så ne-ajungå”,
sugereazå imaginea dorului care de¿i pierit, la
rându-i, „în noapte-adâncå”, odatå cu sfâr¿itul
iubirii de¿arte, încå mai tråie¿te în sufletul
neîmplinit al îndrågostitului. Mesajul poetului,
expresiv amplificat, este cå destinul stelei, ase-
meni celui al omului, în aparen¡å ve¿nic, creazå
„iluzia unei exis¡en¡e întoarså în nefiin¡å” (Ioa-
na Em. Petrescu, Mihai Eminescu – poet tragic,
Ed. Junimea, Ia¿i, p.185). Amintirea fiin¡ei
dragi, ca ¿i „icoana stelei ce-a murit”, supravie-
¡uie¿te în Timp doar în memoria existen¡ei
universale. Elemente cosmogonice de mare pro-
funzime depiståm ¿i în Rugåciunea unui dac.
Vom lua în discu¡ie doar acel pasagiu care
sus¡ine/justificå medita¡iile poetului despre
impactul haosului asupra lumii, asupra
Zeului-Vid, aflat în dialog cosmic cu Creatorul,
a¿a cum, sub o altå formå, îl gåsim, cu vagi
reverbera¡iuni din Rig-Veda, ¿i în Scrisoarea I:
„Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,/ Nici
sâmburul luminii de via¡å dåtåtor,/ Nu era azi,
nici mâne, nici ieri, nici totdeauna/ Cåci unul
erau toate ¿i totul era una;/ Pe când påmântul,
cerul, våzduhul, lumea toatå/ Erau din rândul
celor ce n-au fost niciodatå,/ Pe-atunci erai Tu
singur, încât må-ntreb în sine-mi:/ Au cine-i
zeul, cårui plecåm a noastre inemi?”. Zeul este
simbolul lui Unu, cifrå aflatå la baza materiei
vii, localizatå la nivelul vidului creator. Dacul
este înså ståpânul „norocului de a tråi” fårå
blestem, con¿tient, chiar dacå lumea sa este
efemerå ¿i în „stingerea eternå” a ei va dispare
„fårå de urmå”. În concep¡ia lui Eminescu Da-
cul, lumea ¿i Cosmosul, î¿i aflå originea în op-
era Demiurgului care „zeilor då suflet ¿i lumii
fericire”, el fiind „Al omenimei izvor de mântui-
re:/ Sus inimile voastre! Cântare aduce¡i-i,/
El este moartea mor¡ii ¿i învierea vie¡ii!”. Ideea
necuprinsului ¿i obsesia crea¡iei sublime întru-
chipeazå travaliul de demistificare a mitului
întoarcerii în nefiin¡å (= genune) a Cosmosului.
În capodopera Luceafårul, „punctul de vârf al
întregii crea¡ii erotice ¿i filozofice” (Mihai
Cimpoi, op. cit., p. 250), poetul propune o viziune
escatologicå a destinului geniului într-o lume
mårginitå ¿i ostilå, incapabilå så accepte/
în¡eleagå comuniunea dintre fiin¡å ¿i univers.
Aspirând spre o iubire desåvâr¿itå, utopicå
chiar, el „tinde så creeze un univers în semicerc
[…], având ca orizonturi na¿terea ¿i moartea
lumii, între care se întinde arcul istoriei univer-
sale”. Imaginile cosmologice din Luceafårul
redau absurditatea dorin¡ei fiin¡ei celeste de a
se metamorfoza în muritor pentru a beneficia

de voluptatea iubirii terestre. Luceafårul, ne-
putând rezista chemårii ispititoare, cuprinså
de dor, a Cåtålinei, se hotårâ¿te så-¿i assume
riscul, fårå så prevadå cå, nu peste mult timp,
va fi dezamågit: „Da, må voi na¿te din påcat,/
Primind o altå lege;/ Cu vecinicia sunt legat,/
Ci voi så må dezlege.// ªi se tot duce…S-a tot
dus./ De dragu-unei copile,/ S-a rupt din locul
lui de sus,/ Pierind mai multe zile”. Pentru a
atinge acest ideal Hyperion cålåtore¿te în Cos-
mos, så fie dezlegat de Pårintele Demiurg “de
greul negrei vecinicii”, „izvor de via¡å ¿i dåtåtor
de moarte”, ¿i în schimbul oricårui pre¡ cere
så-i fie håråzitå o altå soartå: „Reia-mi al nemu-
ririi nimb/ ªi focul din privire,/ ªi pentru toate
då-mi în schimb/ O orå de iubire…// Din
chaos, Doamne,-am apårut/ ªi m-a¿ întoarce-n
chaos…/ ªi din repaos m-am nåscut,/ Mi-e
sete de repaos”. Renun¡area la ve¿nicie, rostitå
liric cu un tragism emo¡ional, este un supliciu.
Iubirea este oarbå nu numai pentru muritori,
ci, se dovede¿te, ¿i pentru Luceafårul „råsårit/
din lini¿tea uitårii”: „Porni luceafårul. Cre¿teau/
În cer a lui aripe,/ ªi cåi de mii de ani treceau/
În tot atâtea clipe”. Ale „…Chaosului våi,/ Jur
împrejur de sine” se umplu de „lumine”, dar
“…Unde-ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a
cunoa¿te,/ ªi vremea-ncearcå în zadar/ Din
goluri a se na¿te.// Nu e nimic ¿i totu¿i e/ O
sete care-l soarbe,/ E un adânc asemene/ Uitå-
rii celei oarbe”.

Demiurgul, nu se laså sedus de rugåmin¡ile
lui Hyperion ¿i, cu în¡elepciune, îl convinge de
efemeritatea lumii: „Tu vrei un om så te soco¡i/
Cu ei så te asameni?”. Concluzia este definitorie
pentru destinul lui Hyperion: „ªi pentru cine
vrei så mori?/ Întoarce-te, te-ndreaptå/ Spre-a-
cel påmânt råtåcitor/ ªi vezi ce te a¿teaptå”. ªi
pentru a deveni convingåtor, så-l îndepårteze
definitiv de moartea care l-ar pa¿te în cazul în
care ar coborî printre oameni, îl avertizeazå
cum cå oamenii “numai doar dureazå-n vânt/
de¿erte idealuri”.

Poemul Memento mori îi prilejuie¿te poe-
tului posibilitatea de a explora „lumea-nchi-
puirii cu-a ei mândre flori de aur” ¿i „lumea cea
aievea”, a realitå¡ilor din istoria lumii, care, în
orice împrejurare, nu pot fi schimbate: „Toate
au trecut pe lume, numai råul a råmas”.Tema
haosului sugereazå ¿i aici de¿ertåciunea vie¡ii:
„Vecinicia cea båtrânå, ea la lumi privea uimi-
tå./ Mii de ani cugetå-n mite la enigma în-
câlcitå/ Care spa¡iul i-o prezintå cu-a lui lumi
¿i cu-a lui legi;/ ªi din secoli ce trecurå ea
s-apucå så adune/ Toatå via¡a ¿i puterea, su-
cul tot de-n¡elepciune/ ªi så pune så zideas-
cå-un uria¿ popor de regi”.

Na¿terea ¿i amurgul zeilor, gloria ¿i degra-
darea apocalipticå a Ideii, reprezentate în ima-
gini simbolice, sunt temeiuri fundamentale
pentru a dovedi cå pentru Mihai Eminescu, vi-
zibil preocupat de deconstruc¡ia dialecticii lumii
materiale în devenire, divinul, cosmicul adicå,
leagå, totu¿i, cele douå lumi, de¿i pare aparent:
„E apus de Zeitate ¿-asfin¡ire de idei”. Motivul
efemeritå¡ii fiin¡ei dominatå de gândire întâlnit

în lirica poetului este reluat: “…Cum în fire-s
numai margini, e în om nemårginire/ Cât geniu,
câtå putere – într-o mânå de påmânt”, sau:
„Cine-a pus aste semin¡e, ce-arunc ramure de
raze,/ Într-a caosului câmpuri, printre veacuri
numeroase,/ Ramuri ce purced cu toate dintr-o
inimå de om?/ A pus gânduri uria¿e într-o
¡eastå de furnicå,/ O voin¡å-atât de mare-ntr-o
putere atât de micå,/ Gråmådind nemårginirea
în sclipitul-unui atom”. Indiferen¡a divinitå¡ii
(a cårei identitate „nimeni nu o ¿tie”), fa¡å de
„Via¡a turbure ¿i mare a popoarelor trecute,/
A veciei våi deschise-s cu-adâncimi necunos-
cute” este poten¡atå, cu acela¿i sentiment
revoltåtor detectat ¿i în Scrisoarea I: „Moar-
tea-ntindå peste lume uria¿ele-i aripe:/ În-
tunericul e haina îngropatelor risipe./ Câte-o
stea întârziatå stinge izvorul ei mic./ Timpul
mort ¿i-ntinde membrii ¿i devine ve¿nicie./
Când nimic se întâmpla-va pe întinderea pus-
tie/ Am så-ntreb: Ce-a råmas, oame, din pute-
rea ta? – Nimic!!”.

Discursul poetic din Memento mori reface
vizionar motivul vie¡ii ca vis ¿i legitimeazå, alå-
turi de imaginar, sentimentul existen¡ei în lume
a sfâr¿itului, a zådårniciei omului de a fi nemu-
ritor ¿i ståpân al Cosmosului: „La nimic reduce
moartea cifra vie¡ii cea obscurå –/ În zadar o
måsuråm noi cu-a gândirilor måsurå,/ Cåci
gândirile-s fantome, când via¡a este vis”. Ideea
de eternitate, cum în¡elegem: destul de iluzorie,
sugeratå de elementele constitutive ale Cosmo-
sului – infinit, timp ¿i spa¡iu – este, într-adevår,
o fantasmå miticå, sau, cum o explicå Emines-
cu, o roatå a vremii aflatå într-o perpetuå mi¿-
care: „Cåci eternå-i numai moartea, ce-i via¡å-i
trecåtor”.

Sårmanul Dionis continuå aventura Lu-
ceafårului spre nemårginire, spre Absolut. În
lumea sa, vis al sufletului, „nu esistå nici timp,
nici spa¡iu”, iar realitatea este fictivå. Mono-
logul misteriosului magician Dionis, dedublat,
cåtre sfâr¿itul nara¡iunii, în cålugårul Dan, este
focalizat pe ideile filosofice ale lui Immanuel
Kant. Timpul ¿i spa¡iu, alåturi de alte „subti-
litå¡i metafizice”, se suprapun, se întrepåtrund
cu mituri provenite din credin¡e stråvechi,
uneori fårå o ordine ¿i logicå prestabilite. Dionis
cålåtore¿te, hieratic, prin intermediul acestor
douå elemente, dincolo de timpul såu istoric,
în vidul onirico-cosmic. Gândirea lui Dionis
ajunge, a¿adar, dincolo de “visul sufletului nos-
tru”, dincolo de orologiul din „afumatul pårete”,
„fidel interpret al båtrânului timp”, „cåtrå îndu-
ratul Dumnezeu”. Confuzia Eu-Dumnezeu,
încâlcând „ordinile realitå¡ii”, revendicå, expe-
rimentând o formulå magicå descoperitå în
cartea de astrologie a lui Zoroastru, avatarul
demonic al unei nefiin¡e. Libertatea de a strå-
bate prin lumi cosmice, unde nu existå „spa¡iu
de¿ert”, este o lec¡ie memorabilå de ini¡iere, ar-
monioaså, în nemurire. Metafizicul se subs-
tituie divinului, lucru care ne obligå så accep-
tåm aser¡iunea cå Demiurgul î¿i påstreazå pu-
terea de a recrea, prin gândire, deopotrivå lumi
imaginare în golul fårå margini al Cosmosului.
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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.

Cosa¿

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 bra¡e mun¡ii

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.

ªtiu cå existå mun¡i

ªtiu cå existå mun¡i în lumea toatå
Frumo¿i ¿i mari ¿i plini de aur greu,
Dar ca aceia-n care-am fost odatå
Ca så må nasc, de-aceia ¿tiu doar eu.

C-aceia prelungesc în cer hotare
De taine dåltuite-n lemn rotund
ªi-oricâte doruri omu-n lume are
În tulnicele noastre se ascund.

ªi tot acolo, fluiere flåmânde,
Ori taragoate cu miros de flori
ªtiu toate stråmo¿e¿tile colinde,
Tot leru-i ler cernut dintre ninsori

Iar sus, în vârf seme¡ de Detunate,
Se crapå-n fulger stânca de granit
Apoi coboarå printre mo¡i, prin sate,
Så le sårute pumnul råzvåtit.

Deci, oricâ¡i mun¡i ar nåscoci înaltul
ªi-oricâte stânci ar asuda-n poveri
Ca mun¡ii mei, ca râul meu, ca satul,
Nu mai gåse¿ti, prin lume, nicåieri.

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...

Dumitru MÅLIN
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Alternativa Eminescu

Alternativa Eminescu a fost
op¡iunea necondi¡ionatå a lui

Constantin Noica, mai ales vizavi de poezia
postbelicå din vremea lui. Va fi fost ¿i a altor
scriitori interbelici, numai cå Noica a sus¡inut-o
necurmat, încå din 1967, atât în variantå
vorbitå (conferin¡e, dezbateri, interven¡ii – mai
ales legate d necesitatea multiplicårii ¿i
råspândirii manuscriselor eminesciene exis-
tente la Biblioteca Academiei) cât ¿i în varianta
scriså (cår¡i, articole, rapoarte).

„Så nu intereseze pe critici ¿i poe¡i modelul
Eminescu?”. Întreba Noica în 1987. Så nu-i inte-
reseze anii lui de forma¡ie, erudi¡ia, curiozitatea,
perfec¡ionismul, patriotismul, tezaurul educativ
¿i altele, care, toate, înseamnå miracolul dezvå-
luit de Caietele eminesciene?

Este o parte a întrebårii, mai mult sau mai
pu¡in retorice, puse de Constantin Noica, dupå
¿apte ani de la conferin¡a omagialå de la Sibiu
(ianuarie 1980), într-o altå conferin¡å - ¿i ulti-
ma - la Ipote¿ti. Semn cå încå „capitolul Emines-
cu” îl apåsa. Semn cå, pentru el încå nu se în-
cheiase atunci, la Sibiu, odatå cu dona¡ia celor
15 caiete eminesciene Bibliotecii Astra, aventura
eminescianå, cå mai existau nemul¡umiri, lu-
cruri de fåcut, nelini¿ti... (Dar ce e perfect, ro-
tund ¿i deplin în lumea culturii? Poate doar
geniile ¿i miracolul lor... ).

Interven¡ia de la Ipote¿ti,1 din vara anului
1987, a¿adar cu câteva luni înainte de stingere
(dec. 1987), poate n-a fost de nevoie, ci de plå-
cere; a¿a, ca un ultim omagiu adus acelui „unic
om de culturå”, cum îl definea, adesea, pe Emi-
nescu. Dar, atunci, la Ipote¿ti Constantin Noica
nu avea cum så ¿tie cå aceastå conferin¡å ¿i
acest text aveau så fie printre ultimele inter-
ven¡ii pe „frontul” caietelor eminesciene; textul
însu¿i al conferin¡ei de la Ipote¿ti pare så fi fost
scris ulterior (cåci Noica face undeva referire la
„cititor”). Îl reproducem, par¡ial, aici, ca un ada-
giu ultim la aventurile eminescologului Cons-
tantin Noica, din 1967 încoace:

„La Ipote¿ti se aflå, în sfîr¿it, facsimilate ¿i
sînt expuse Caietele lui Eminescu. Dupå cum
se ¿tie (dar nu se ¿tie îndeajuns), din cele 44 de
Caiete - cårora li s-au adåugat cîteva, îndoielni-
ce sau mai pu¡in semnificative - ¿ase la numår,
nu sînt nici în clipa de fa¡å fotocopiate (…), ele
fiind în creion.

Råmîn 38 de Caiete, dintre care 15 sînt foto-
copiate. Greutatea era så se ridice microfilmele
la mårimea Caietelor originale, ceea ce a reu¿it
så facå un comitet de culturå, anume cel din
Boto¿ani. Cititorul va re¡ine, poate, numele pre-
¿edintelui Jaucå, precum ¿i numele cuiva care
a ståruit tot timpul så se întreprindå lucrarea,
d-rul Iuliu Buhociu, un oficiant privat, ca ¿i cel
se semneazå rîndurile de fa¡å. (...).

Cå le trebuie ¿i alt Eminescu, o vor vedea
abia acum, la Ipote¿ti; ¿i o pot vedea în treacåt -
de¿i mai prost redat - în vitrina cu 10 manus-
crise, ce va fi inauguratå la o simplå bibliotecå
dintr-o sta¡iune montanå, la Påltini¿.

Vinå dar sus, la Påltini¿, oricine vrea så
vadå cum aratå Caietele; dar meargå de aici îna-
inte la Ipote¿ti så le studieze. Îi a¿teaptå acolo
un eminent muzeograf ¿i custode, fågåduindu-le
odåi ¿i tihnå pentru lucru. Dar chiar nu le tre-
buie studiul acesta, criticilor ¿i poe¡ilor no¿tri?”
(p.100-101).

O mårturisire

În 1980 eram, de un an, la Biblioteca Astra,
încercând så rezist presiunii ¿i tensiunii ideolo-
gice din institu¡ie. Nimerisem într-un colectiv

aflat sub teroarea unor culturnici mediocri,
securiza¡i în cele mai importante posturi-cheie
de pe-atunci (director, secretar de partid, de sin-
dicat, ¿ef de birou), aproape to¡i fårå studii su-
perioare - dar nu asta era problema (cel pu¡in
nu a noastrå, a celor patru-cinci tineri cu studii
superioare, angaja¡i de prin 1977); problema era
a lor (mai pu¡in a directorului: un påpu¿ar, mani-
pulat prin ¿antaj de aceia); erau nu numai im-
postori, ci ¿i complexa¡i, revan¿arzi, dogmatici,
pu¿i pe ¿icane cotidiene; din conducere, doar
¿eful de serviciu, Aurel Cotu, era mai evoluat;
dar ¿i el era „sub asediu” ¿i marginalizat (chiar
¿i denumirea de „subdirector”, folositå de
Constantin Noica, în discursul såu, i-a adus ne-
plåceri!! Ce mai! Erau furibunzi dupå succesul
Conferin¡ei, a expozi¡iei omagiale, a dona¡iei!).

Atunci, la început de an 1980, ¿i statutul
nostru profesional, al celor recent angaja¡i, era
incert; ne puseserå împreunå, „la cucurigu”,
adicå într-o încåpere de la ultimul etaj, så fa-
cem... strategii de dezvoltare bibliotecarå!

Noi propuneam colocvii, simpozioane,
dezbateri na¡ionale, evenimente culturale cu in-
vita¡i de anvergurå, conferin¡e, fåceam teste so-
ciometrice ¿.a.; de fapt, ne-au adunat împreu-
nå pentru a ne urmåri mai u¿or, chiar pentru a
ne înregistra ¿i asculta; în scurtå vreme, prin
primåvarå, ne-au trimis „la munca de jos” - spre
izbânda acelora. Mie înså îmi plåcea ce fåceam:
îndrumarea lecturii elevilor; dar nu asta îmi
doream; bånuiam cå în institu¡ie existau colec¡ii
rare, de valoare, care a¿teptau cercetarea ¿i
punerea lor în luminå, a¿a cum citeam, în presa
de specialitate, cå se întâmpla la alte biblioteci
din ¡arå. ªi i-am înfruntat în continuare, cum
am fåcut-o de la început, de când am constatat
impostura, punându-le, fårå iertare, reflectorul
¿i oglinda în fa¡å. Desigur, n-a fost u¿or; am plåtit
cu trei hemoragii digestive…

În cele din urmå, din 1984, am ob¡inut ce
voiam: cercetarea ¿i indexarea cår¡ii de patrimo-
niu, a cår¡ii stråine rare. Înså, timp de 14 ani,
am sim¡it lespedea regimului peste mine, încât
revolu¡ia din 1989 a fost pentru mine, cu ade-
vårat o Revolu¡ie, o schimbare, o eliberare. I-am
låsat pe to¡i în plata Domnului! Dupå nici doi
ani - råstimp în care mi-am sus¡inut doctoratul,
eram cadru-didactic asociat la universitate ¿i
apoi, din 1992, angajat al universitå¡ii sibiene;
aveam deja patru cår¡i publicate: douå despre
valorile bibliofile din colec¡ia de carte stråinå
rarå a Bibliotecii Astra ¿i douå cår¡i despre isto-
ria literarå a anilor 1944-1948 (de fapt, teza mea
de doctorat); toate patru scrise din 1990! Apoi,
a urmat ce a urmat...

Dumnezeu m-a ajutat, pentru c-am avut
dreptate! ªi m-a pus pe calea mea .... Restul, e
istorie; nu numai a mea, ci ¿i a multor speciali¿ti
care-au sim¡it cizma opresiunii pe destinul lor.
Cum, a fost, de fapt - dar mult mai acut - soarta
lui Constantin Noica.

*
Revenind la ziua de 15 ianuarie 1980 - când

Biblioteca Astra din Sibiu sårbåtorea cei 130
de ani de la na¿terea lui Eminescu, printr-o am-
plå expozi¡ie de documente, dar mai ales cu un
invitat de onoare: Constantin Noica, prilej cu
care acesta a donat respectivei institu¡ii copiile
a 15 caiete eminesciene, copii fåcute de el în-
su¿i, så spun cå, nu-l întâlneam, atunci, la con-
ferin¡å, pentru prima datå, pe Domnul Noica.
Când cobora din Påltini¿ la Sibiu, în cursul a-
nului 1979, îl întâlnisem de câteva ori; venea în
biroul domnului Cotu, ¿eful serviciului rela¡ii cu
publicul, singurul spa¡iu mai „elegant” din insti-
tu¡ie - care påstra o parte din piesele de cerami-
cå ¿i mobilierul vechi, birou în care aveam så
lucrez ¿i eu, dupå o vreme, la prelucrarea cår¡ii

stråine vechi; nu ståtea mult; î¿i bea ceaiul, fårå
så-¿i dea jos paltonul sau balonzaidul (era ¿i
foarte frig acolo! varå-iarnå); ¿i nici nu vorbea
prea mult... poate a¿tepta så vorbim noi, cei pa-
tru-cinci tineri „de la cucurigu” - adicå de la
etajul doi, pe care întotdeauna ne chema, la în-
tâlnire, dl. Cotu. Dar noi tåceam cu religiozi-
tate... iar dânsul când vorbea, vorbea despre
caietele eminesciene...

Citisem cartea dânsului despre Eminescu,
din 1975 ¿i må bucuram cå, unele lucruri pe
care le auzeam, îmi sunau cunoscute, le aflasem
din cårticica Eminescu, sau omul deplin al cul-
turii române¿ti - care a fåcut multå vâlvå în lu-
mea profesorimii din care fåceam ¿i eu parte, în
anii aceia. Încât, ¿tiind cå vine Domnul Noica la
evenimentul aniversar, am reluat lectura cår¡ii,
iar în timpul Conferin¡ei din 15 ianuarie 1980,
o ¡ineam în mânå...

Apoi, când mergeam la filiala noastrå, a Bi-
bliotecii Astra, de la Påltini¿, îl întâlneam negre-
¿it; alteori, îl întâlneam la revista Transilvania;
dar, nu ¿tiu de ce, n-am depå¿it nicicând nivelul
discu¡iei de circumstan¡å...

Dar, acolo, în Sala de festivitå¡i a bibliotecii
era alt om! Impunea, nu atât prin înfå¡i¿are, cât
prin statura spiritualå, prin cuceritoarea „po-
veste” despre cerurile noastre [care] sunt cele
ale lui Eminescu, cu care a fascinat publicul
numeros.

Dar care au fost direc¡iile discursului noi-
cian în acea zi, de fapt searå prelungitå, de 15
ianuarie 1980, acolo la Sibiu? ªase ar fi nucleele
centrale ale conferin¡ei lui Constantin Noica,
publicatå ¿i în volum2 ¿i anume: paginile germa-
ne din caietele eminesciene, geniul eminescian
(„miracolul” – zice Noica) dezvåluit de multilate-
ralitatea curiozitå¡ii intelectuale, concep¡iile
înaintate despre limbå ¿i istorie na¡ionalå ale
Poetului, necesitatea fotocopierii integrale ¿i di-
fuzårii „în maså” a Caietelor, dezinteresul na¡io-
nal fa¡å de acest tezaur ¿i avatarurile eminesco-
logului Constantin Noica.

Så încep cu tema paginilor germane ale lui
Mihai Eminescu, teritoriu pu¡in cunoscut de
public ¿i de speciali¿ti, pentru cå nu erau tradu-
se în române¿te ¿i nici publicate, cu excep¡ia
Criticii ra¡iuni pure  de Kant, carte tipåritå din
ini¡iativa lui Noica3 însu¿i, în 1975.

 ✒     Ana Selejan Alternativa EMINESCU
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Apel cåtre germani¿ti

Despre Caietul eminescian („manuscrisul” - zice, uneori, Noica), nr.
22542254225422542254, nefotocopiat:

„Gândi¡i-vå: cele 800 de pagini germane, dacå vor fi puse sub ochii
germani¿tilor de la Cluj, de la Ia¿i, de la Timi¿oara, de la Bucure¿ti ¿i -
last but not least, cum zice englezul - de la Sibiu, poate î¿i vor gåsi trans-
literatorii. Nu cerem så ni se traducå. Så se translitereze numai. Cåci
sunt destui cunoscåtori ai limbii germane ¿i ai lui Eminescu, care så
în¡eleagå despre ce este vorba. (…). ªi chiar dacå o så facå cinci sau zece,
transliterarea aceleia¿i pagini germane, încå va fi bine, pentru cå noi am
constatat cå fiecare avem gre¿eli de lecturå, în scrisul, totu¿i foarte frumos,
al lui Eminescu. Deci, trebuie facsimilat totul, dacå n-ar fi decît pentru
cunoa¿terea aceasta a paginilor germane, 800 de pagini, din cele 8 sau
9000 de pagini ale manuscriselor eminesciene. (…).

Trec peste ce con¡ine acest volum - care e mare din cauza traducerii
Artei reprezentårii dramatice a lui Rötscher, care a fost publicatå recent,
de Aurelia Rusu; o så aparå în volumul XIV Perpessicius (ceea ce se
nume¿te volum Perpessicius). Dar ce-i frumos este cum e copiatå.

Vrednicia, acurate¡ea, pînå ¿i exterioarå, a omului åstuia „neîngrijit”,
cum zicea doamna Mite Kremnitz; neîngrijit, da, dar care i-a fåcut cinstea
så-i dedice poezia Atît de fragedå...

Acurate¡ea asta, mîna lui frumoaså... (…).
Så vede¡i ce frumos ¿tia grece¿te! A råmas corigent la Blaj, la greacå.

(…) Dar så vede¡i ce eforturi de a-¿i însu¿i greaca face, ¿i trebuie corectatå
imaginea despre el (…) råmînea corigent la greacå, fiindcå nu învå¡ase
cîteva verbe neregulate; dar, la cei 16 ani ai lui, îi speriase pe colegii de la
Blaj cu cuno¿tin¡ele lui.

Aceastå carte a lui Rötscher, care nu meritå, pe care a tradus-o...
a¿a...; a fåcut o traducere de serviciu, poate pentru un ban aruncat din
mila lui Millo sau a cine ¿tie cui, aceastå traducere, în manuscris, cel
pu¡in ca imagine a vredniciei lui Eminescu (...) pentru cå este o carte
proastå, cartea d-lui Rötscher”. (p.81).

În caietul nr. 22762276227622762276 - „care e fotocopiat, îl ve¡i avea”:
„Sar peste note în limba germanå, peste lecturile lui, peste acel

frumos: Cum pe dulcea-i lirå Hora¡iu cîntå/ îndoind în versul adonic
limba-i / Încercat-am, barbarizînd, în graiul tracoromanic. A barbarizat,
sigur (…). Dar, de-am barbariza ca el!” (p. 96). (...).

„A fost fotocopiat manuscrisul 22872287228722872287 care este unul dintre cele mai
frumoase, un caiet al moralitå¡ii în sensul francez, cu reflec¡iuni de prim
ordin (...). Iatå ce spune el în 1870. Este o scrisoare cåtre Negruzzi. (ªti¡i
cå a învå¡at în Germania; ¿ti¡i cå avea o germanå - cî¡iva germani¿ti
spun cå mai bunå decît a lui Maiorescu, care învå¡ase la Theresianum;
învå¡ase la Viena, la Berlin, ¿i avea o germanå splendidå). (…). Iubea,
admira poporul german; ¿i, totu¿i, în ́ 70-´71, are intui¡ia aceasta, într-o
scrisoare cåtre Negruzzi: Ah, tåcu¡ii, gînditorii, umanitarii germani! Unde
sînt ei? Te încredin¡ez cå nu îi mai gåse¿ti. ªi spune lucrul acesta, care
trebuie så ne punå azi pe gânduri: O parte din soarta lumii e azi [în
´70-´71] în ceasul victoriei lor, în mîinile lor. Ve¡i vedea ce vor face.

Avea sim¡ istoric omul acesta, care încheia manuscrisul de care vå
vorbesc cu gîndul: Fiecare lucru poartå în sine însu¿i, måsura sa.”
(p.97-98). Primul ¿i cel mai rapid efect al conferin¡ei lui Noica de la Sibiu
(efect, de altfel, scontat ¿i calculat) a fost cå doi germani¿ti competen¡i:
Mariana Petrescu ¿i scriitorul Georg Scherg, împreunå cu studen¡ii lor
de la facultatea sibianå, au început traducerea notelor germane,
impulsionând ¿i al¡i germani¿ti din ¡arå, astfel cå, în câ¡iva ani, toate
notele germane din cele 23 de caiete eminesciene au fost traduse ¿i, în
final, publicate într-un volum din ceea ce numim edi¡ia Perpessicius.

Ana SelejanAna SelejanAna SelejanAna SelejanAna Selejan
Note:
1 Constantin Noica, Introducere la miracolul eminescian. Bucure¿ti: Hu-

manitas, 1992, p. 100-106; este edi¡ia din care citez, cu men¡ionarea paginilor
citate.

2 Ibidem, p. 67-99.
3 Mihai Eminescu, Lecturi kantiene. Edi¡ie de C.Noica ¿i Al. Surdu. Bu-

cure¿ti: Editura Univers, 1975.

ªiretul ¿oselei
îl trag prin gåurile unui bocanc de soldat,
så urmez silnic linia asfaltului;
mi s-au destråmat tålpile,
pedeapså cå m-am înrourat
în macii grâului nesecerat;
doar påmântul poate fi descul¡
¿i pentru iarbå ¿i pentru piatrå.

***
Cercuri galbene
la tâmpla zilei ¿i ochiul în mijloc;
acul gramofonului, în cercuri tot mai mici,
ne înfrânge,
în mijlocul discului un punct – licurici.

***
Vrei så spui
cå-s fluturi ce nuntesc,
ciorile împrå¿tiind prin grâu nuci seci,
când te-a¿tept cu floarea între zid ¿i noapte?!
nu-i mai ¿tiu amiaza nici cât s-o închipui -
ochi de flutur în sarcofag de ape.

***
Când peste o cruce
se lumineazå copacii ca-ntr-un sårut în pridvor
e cå soarele, clepsidrå între via¡å ¿i noapte,
nu ¿tie nimic despre zi ¿i moarte;
zâmbind,
bocetul îl pråznuie¿te colind
¿i, însetat de vie¡i, soarbe fântâni,
când orice gând despre absurd
pare un descânt de copil:
 „ ala – bala - portocala,
ziceam cå tu e¿ti soarele
¿i eu sunt rândunica...”

***
Când då col¡ul ierbii,
cu însinguratå bravadå de bastard
må constat cantitate neglijabilå
pe carosabilul stråzii;
picurå din senin zåpada mieilor
¿i må-nvelesc cu ea ca-ntr-o placentå
lepådatå gratis unui copil din flori -
nelegitime flori de cire¿
arvunite pe un coltuc de pâine –
pâinea cea de toate zilele,
pâine cu sare
sare cu pâine pe ranå...

***
Seara,
îmi pun proteza în borcan
¿i må predau nop¡ii cu gingiile boante,
adorm apoi, ca un adolescent imberb,
visând din¡i de lapte, cåmile ¿i tuaregi
devorând nisipuri mi¿cåtoare,
încolåciri de liane în care må zvârcolesc
ca un ¿arpe devenit verde de nesomn,
prelins printre tufi¿uri morgane;
Så må reinventez în fiecare diminea¡å,
cu responsabilitatea zilei spre amiazå
devine o provocare tot mai obositoare ¿i fårå sens.

***
S-a oprit curentul electric
¿i nu ¿tiu nici så schimb o siguran¡å -
cår¡ile ¿i greierii nu m-au învå¡at decât
cum se då la rindea o noapte.

***
Må cariazå clipele
fårå sentimentalism,
când le mestec abulic miezul de nucå seacå;
prima amintire:
 când m-au legat la ochi,
så nu recunosc drumul spre acvariul cu ¿obolani;
m-au îndopat cu concentrate,
så-mi creascå aripi grele de nezbor,
apoi mi-au deschis  colivia de piatrå;
stau zgribulitå într-un parc,
mic¿oratå iar pânå la aripi de larvå;
câte un trecåtor må mai a¿azå

ºigara de fericire ✒     Maria Ni¡u
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ferit cu piciorul, sub un col¡ de bancå:
«din ce cuib de mucava oi fi cåzutå,

 vrabie neghioabå ?!»
***

De cât te-am purtat în palmå,
cu ochi de Dumnezeu,
m-am temut cå te-ai alunecat
 printre degete ¿i nu mai exi¿ti,
devorat de împrejurul
 stråin mie, cålåtorul.

***
Pråpastia
¡i-a tatuat trupul cu aripi,
când în pe¿teri,
în¡elepciunea roie¿te în lilieci stingheri,
oricât ar picura uimire  din stalactite rånite
oricât te-ai na¿te din tine nimånui.

***
Stau de priveghi
la cåpåtâiul meu
¿i spun glume de¿uchiate,
nimeni nu  aude ¿i nu râde,
le pare pesemne  umor negru, contrafåcut,
de contrabandå balcanicå;

mi-am pus oglinda în fa¡a gurii, a nårilor,
s-a aburit u¿or,
 semn cå încå mai respir, må lini¿tesc eu,
dar nimeni nu-mi ia în seamå  constatarea
¿i acoperå oglinda cu un lin¡oliu alb;
întunericul din luminå må orbe¿te,
må dor ochii ¿i må sperie, de-mi taie respira¡ia;

îmi vine  atunci,  ca o pråbu¿ire de ape,
så-mi dau palme,
pentru cât de prost mi-am jucat rolul de prostituatå
în bordelul unei vie¡i de douå parale,
nu må recunosc  sub masca de  pudrå ¿i farduri,
eu care n-am ¿tiut niciodatå  så må fardez;

e atât de banal, plictisitor de fad, îmi spui,
så mori a¿a, fårå ta-ra-ram, tam-tam,
dupå ce ai numårat într-o palmå
to¡i banii câ¿tiga¡i cu cealaltå
¿i dupå o sutå de ani  mai ai de adåugat
 doar cei câ¡iva crei¡ari de la icoanå;
trebuie så ai umor, îmi  spui,
så nu devii prea repede un banc învechit;

am råsuflat u¿uratå cå mai pot
juca spânzuråtoarea cu îngeru-mi påzitor,
la priveghiul meu, din fiecare noapte  de decembrie;
doar eu cu moartea mea la ¿uetå,
în pridvorul zilei, scrijelind råbojul
în za¡ul de cafea ¿i alintându-må,
îmi sunt, iatå,  strigoi drag,
ca o patå de zåpadå  în irisul nop¡ii.

***
Singuråtatea
 îmi ascunde prietenii în masca ei de clovn,
schilod ¿i  orb så dansez pe sârmå,
la aniversarea ei.
În mine un ghimpe î¿i face încercarea
¿i nu ¿tiu din ce carne de necredin¡å
î¿i na¿te vampir rânjetul;
(„ghimpele din Sf. Pavel îl pålmuie¿te
 ¿i nu-l laså så se mândreascå”- ªtefan Ba¿tovoi)
când î¿i încol¡e¿te din¡ii-n intestine,
în¡eapå ficatul ¿i splina,
¿i fierea - care-i tot mai verde, ca o paji¿te fårå fluturi;
când se-nfige vertical,
e coloana vertebralå calcifiind îndoialå,
så nu må preling  printre coaste,
moluscå în ape tulburi de leucemie;
pesemne mi s-a dat ca o cocoa¿å,
så nu må zbor îngâmfat;
e acul în care îngerul cåzut
m-a prins în insectarul såu
¿i-n care må tot zbat în råstimpul åsta de-o via¡å,
pânå devin o coropi¿ni¡å mumificatå,
trofeul unui ghimpe cu necunoscutå stare civilå,
chiar ¿i Adam alungat din Rai
e un fluture  în insectar.

***
Då-mi o ¡igarå,
 doar o ¡igarå de fericire î¡i mai cer,
câteva minute - atât dureazå
cât så o fumez pânå la plåsele,
doar nefericirile sunt lungi,

interminabile, ca ¿irul numerelor naturale ,
fericirea ¡ine cât lumina unui fulger
ce se scurge prin tine, din cre¿tet pânå-n tålpi,
tu - li¡å între cer ¿i påmânt,
cometå ce se culcu¿e¿te apoi
în plu¿ul canapelei lui Freud;

am tot adunat chi¿toace,
råmase de la nun¡i, botezuri, chefuri de zile mari ,
le-am desfåcut ¿i apoi le-am strâns toatå iarba elixir
într-o fi¡uicå de jurnal,
lipitå între buze,  precum  bunicul foi¡a de ziar
cu tutun pus la uscat sub strea¿ina casei...
(tutun în¿irat meticulos, în ¿irul lui Fibonacci),
så încropesc o ¡igarå din crâmpeiele altora de fericire,
de bucurie ¿i nebunie, de sex ¿i amor,
de poezie ¿i båuturå...

o fumez cu toatå voluptatea imagina¡iei mele,
voluptate aprigå leoaicå, imagina¡ie cu gust înecåcios,
tu¿esc ¿i halucinez, tu¿esc,
doar o ¡igarå  de fericire î¡i mai cer;
de ce nu-¡i cumperi? imi spui, e la promo¡ie,
douå pachete, plus unul gratis,
mi-am cheltuit toate resursele, î¡i spun,
¿i nicio bancå nu må mai crediteazå, nici måcar bunicul
cu câteva frunze de tutun  cåzute de la strea¿inå;

i¡i dau ¿i inima ¿i plåmânii ¿i toatå provizia
de chi¿toace la pachet, de la Genezå încoace,
pentru o orå, început de orgie,
så må fumez pânå la plåsele,
pânå ajung chi¿toc în scrumiera
de la nebotezatå nuntå a mea.

***
E cald ¿i lini¿te
într-un vis måtåsos,
ca-n pântecul de paradis pierdut al mamei,
de¿i, cinstit vorbind,
nu mai ¿tiu cum a fost în pântecul matern,
decât livresc, ca o metaforå,
nu am astfel de amintiri freudiene,
dar îmi place, tot ca o metaforå,
så må simt vis
 în pântecul matern - uter de poezie.

***
Sunt spårgåtori de cea¡å
cu felinare oarbe
cei ce nu ¿tiu ar¿i¡a nevoii de a închide u¿a,
så-¡i plângi singur bastardul scâr¡âit de balamale;
îi sim¡i ca jivina pe vânåtorul
cu iz de bruscare a ungherelor tåcute,
cu pasul de bocanc peste roua de sub ferestre
¿i cât îi dore¿ti totu¿i, când, obosit de delire,
¡i-e teamå de întoarcerea în celula fårå gratiile
pe care så le po¡i zgâl¡âi cu strigåtul mut
„înfige¡i-mi în coastå un col¡…

un col¡ crispat tåios pentru cel vinovat,
un ungher cu ochi de cålåtor pentru cel singuratic,
un loc dupå chipul ¿i asemånarea sa
pentru cel care då så plângå
în scâncet înghesuit dupå u¿i blindate...

***
S-a înnoptat pe ultimele artificii,
când spectacolul a råmas doar cu scena,
ca un albatros ¡an¡o¿ ¿i incon¿tient
înål¡at naiv de baloane de såpun;
cortina ne  absorbise rochia vaporoaså
¿i goi am intrat în culoarul îngust de la ie¿ire;
cu reflectoarele stinse, scena,
în singuråtatea-i påråsitå,
ne prive¿te  tåcutå-n de uimire,
cum ne dezghiocåm de fericirea cu sceptru
pe care o exersasem såptåmâni întregi:
atâtea ore de repeti¡ii -
 pentru o singurå orå de reprezenta¡ie ;
înghesui¡i în tramvaie,
ocupåm posesivi, înståpânindu-l absent,
un scaun, obosit ¿i el,
ori, mai degrabå indiferent
 la atâtea finaluri de spectacole;
ne oprim în fa¡a casei, printre ¿iroiri de ploaie
pe råzorul de la poarta cetå¡ii,
prea obosi¡i så mai deschidem u¿a,
så aprindem lumina;
 niciun vânt în grådinå nu-¿i mai aminte¿te
cå mai poate roti inocent, printre crengi,
ecouri de spectacole
înål¡ate naiv în baloane de såpun.
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Dupå plecarea dintre noi a cercetåtorilor I.
C. Chi¡imia ¿i Stan Velea cât ¿i a altor poloni¿ti,
sarcina nobilå de a duce mai departe preocu-
parea acestora pentru investigarea rela¡iilor
româno-polone în plan diplomatic, cultural ¿i
istoric i-a revenit poetului, traducåtorului, di-
plomatului ¿i istoricului Nicolae Mare¿. Studiind
¿i lucrând ani buni în ambian¡a culturalå
var¿ovianå, acolo pe unde a trecut la un mo-
ment dat ¿i Lucian Blaga ori Aron Cotru¿, con-
temporanul nostru diplomat ¿i scriitor a acumu-
lat o vastå experien¡å în domeniile mai sus
amintite. Probå ne stå cartea care i-a luat multå
muncå, dar ¿i bucuria de a o fi oferit cititorilor -
Raporturi româno-polone de-a lungul secolelor
(Tipo Moldova, 2016, 551 p.). Este o lucrare care
stråbate pas cu pas opt secole de rela¡ii, înrudiri
dinastice, alian¡e militare sau matrimoniale
sau, dimpotrivå, de dispute ¿i de confruntåri mi-
litare, în func¡ie de puterea ¿i expansiunea sta-
tului ¿i a celor care îl guvernau. În anii dintâi ai
medievalitå¡ii, dupå formarea statelor române¿ti
Moldova ¿i ºara Româneascå, apoi dupå apari¡ia
la Dunåre a pericolului turcesc, politica externå
a acestora s-a îndreptat în mod firesc spre state-
le din vecinåtate, Polonia, Ucraina, Lituania, re-
la¡iile luând diferite înfå¡i¿åri, inclusiv stråmu-
tarea mai multor ob¿tii de români în mun¡ii
dintre Ungaria ¿i Polonia, unde råmå¿i¡ele lor
pot fi descoperite ¿i aståzi. Pe de altå parte,
regiunea Bucovinei de nord, foarte puternic po-
pulatå a oferit un câmp de continuå mi¿care a
vlahilor spre ¡inuturile poloneze din Gali¡ia, ca
så nu mai vorbim de Pocu¡ia, ¡inut care i-a a-
par¡inut lui ªtefan cel Mare ¿i a fost consideratå
multå vreme ca påmânt românesc. Infiltra¡iile
române¿ti sunt atestate istoric prin numiri topo-
nimice de mun¡i (precum Woloszni), aflate în
Mun¡ii Tatra sau prin cele 71 de „slobozii” româ-
ne¿ti între 1492- ¿i 1500, atestate în peste 500
sate, al cåror numår variazå în secolul al
XVI-lea, ¿i care se judecå dupå tradi¡iile venite
de acaså ¿i numite Jus valahicum, foarte rås-
pândit ¿i încetå¡enit în zona amintitå. Odatå cu
cre¿terea puterii nobilimii poloneze, mul¡i moldo-
veni sunt înregistra¡i ca luptåtori sub steaguri
poloneze, mai ale cå dinastia domnitoare a Movi-
le¿tilor se întemeiazå înainte de toate pe încus-
cririle numeroase cu casele domnitoare polo-
neze, obicei care se accentueazå în vremea lui
Vasile Lupu, când cele douå fiice, frumoase ¿i
bine educate, vor deveni so¡ii de ¿leahtici polo-
nezi, iar urma¿ii care se trag din aceste familii
vor da tronului polonez câ¡iva regi. Înrudirile
viitoare care vor rezulta din aceste cåsåtorii, în
special cu casa francezå de Bourbon, au oferit o
bazå nobiliarå de mare amploare care va implica
familii domnitoare din Fran¡a, Austria, Dane-
marca, Norvegia sau Spania, ca så nu mai vor-
bim cå ¿i sângele familiei Papei Paul al II-lea,
Karol Wojtyla, derivå dintr-o familie româneascå
certå, stråbunicul såu fiind notar valah.

Consemnând în opusul såu toate aceste
legåturi multiple, cu trimiteri la izvoare cronicå-

re¿ti sau de arhive din principalele ora¿e polo-
neze, Nicolae Mare¿ realizeazå o lucrare utilå ¿i
extrem de bine informatå, punând în circula¡ie
realitå¡i istorice, demografice, culturale, ecle-
ziastice, geopolitice care o fac indispensabilå ori-
cårui cercetåtor al problemei. Organizatå crono-
logic, opusul vine så ofere cititorului de aståzi o
panoramå veridicå a problemei, tratatå din mul-
tiple unghiuri ¿i cu efecte diplomatice ¿i militare
dintre cele mai importante. Primele capitole, ¿i
anume Neamul valahilor în Mun¡ii Poloniei ¿i
Sute de „slobozii” române¿ti în Polonia ¿i bazele
dreptului românesc (jus valachicus) aduc în
discu¡ie aceste puternice infiltråri române¿ti în
Rutenia, dar ¿i în alte zone, cum ar fi Beschizii
vestici, Lwow, Cracovia, Pripet ¿i Podolia, pre-
zen¡a româneascå acolo fiind confirmatå încå
de la 1150, când, la Lwow, e detectatå figura
voievodului Ioan de Omads, ducele valahilor. Cro-
nicarul polon Jan Dlugosz (1415-1480) va con-
firma toate aceste realitå¡i, care vor cåpåta noi
dimensiuni în secolele urmåtoare. Înregistrårile
din zona Przemysl, Lwow, Var¿ovia, Gali¡ia,
Bohuria, Cernåu¡i, Colomeea, Kalisz, Stryi,
Rzeszow sunt dovedite nu numai istoric, dar ¿i
lingvistic, prin faptul cå numeroase cuvinte din
domeniul påstoresc påtrund în limba polonå,
cum ar fi brânzå sau urdå, dar ¿i altele legate
de ocupa¡ii adiacente, precum på¿une, holdå,
zåvoi, ¿ipot, cåtinå, stâncå, suli¡å etc. /peste
400/, urma¿ii locuitorilor din zona muntoaså,
numi¡i gorali, continuå så existe ca o comunitate
separatå pânå în zilele noastre. Transhuman¡a
româneascå pe aceste meleaguri a dat culturå
în regiunile locuite, mai ales în habitatul care
dåinuie pânå azi. Un alt fenomen, întâlnit în
mod obi¿nuit în aceastå perioadå în Moldova,
este cel care prive¿te atestarea unor încercåri
de a introduce catolicismul în anumite zone
moldovene, religie sus¡inutå fie de so¡iile polone-
ze ale unor domnitori, fie cu sprijinul unor cinuri
cålugåre¿ti sau a unor institu¡ii de învå¡åmânt,
precum celebra academie de la Cotnari a lui
Despot Vodå. Nu altceva vor încerca regi ¿i
oameni militari ca Sobieski sau Zamoyski, a
cåror trecere prin Moldova s-a transformat în
legendå. Nu poate fi omis nici faptul cå anumite
¿coli din Polonia de la Bar sau Cracovia vor fi
frecventate periodic de fii unor boieri moldoveni,
¿i cå influen¡a cårturåreascå a lui Jan Kocha-
novski va fi transmiså la nivelul unor versificåri
ale lui Varlaam ¿i Dosoftei, dupå cum stilul cro-
nicåresc al lui Miron Costin ¿i Ioan Neculce se
va resim¡i de pe urma lecturii unor cronici polo-
neze, între care ¿i cele ale lui Laurentiu Toppel-
tin. Acela¿i lucru ¿i în retoricå unde numele
învå¡atului polonez Wisovatius va fi receptat de
unii dintre învå¡a¡ii no¿tri, a¿a cum o atestå
scrisul lui Ioan Molnar Piuariu ¿i al altora. O
paginå glorioaså în istoria acestor raporturi da-
teazå de pe vremea lui ªtefan cel Mare, care î¿i
începe domnia printr-o în¡elegere cu Cazimir IV
la Colomeea, ca mai apoi, prin ståpânirea cetå¡ii
Hotinului så î¿i creeze o bunå bazå de apårare
în nordul ¡årii, ¿i câd administrarea Pocu¡iei a
fost multå vreme obiect de disputatå cu vecinii
din nord, datoritå unei zålogiri de împrumut
monetar al unor domnitori moldoveni. Nu întâm-
plåtor în Biserica Franciscanilor din Przemysl
s-a descoperit o frescå reprezentându-l pe ªtefan
cel Mare împreunå cu o¿teni moldoveni în cam-
pania din 1498 din Polonia, la fel cum este con-
semnatå intensificarea coresponden¡ei diploma-
tice dintre cele douå domnii ¿i puterea turceas-
cå, solii polonezi fiind foarte bine primi¡i ¿i
trata¡i atât de Antioh Cantemir cât ¿i de Nicolae
Mavrocordat, de Constantin Brâncoveanu ¿i de
Grigore Ghica al II-lea. Bune raporturi sunt sem-
nalate ¿i dupå 1794, anul insurec¡iei de la Cra-
covia conduså de Tadeusz Kosciuszko, când

peste 2000 de osta¿i polonezi sunt adåposti¡i în
Moldova ¿i ºara Româneascå. Emigra¡ia polone-
zå de la Paris va deveni de aici înainte un impor-
tant grup de luptå pentru recucerirea indepen-
den¡ei ¡årii, deoarece în 1795 Polonia suferå cea
de a treia dezmembrare, între statele rus, pru-
sac ¿i austriac. În 1796 la Bucure¿ti se consti-
tuie asocia¡ia „Confedera¡ia Generalå a Republi-
cii” având ca scop lupta pentru relansare luptei
de eliberare na¡ionalå. Aceasta va fi urmatå de
constituirea la Paris a „Societå¡ii democratice
poloneze” (1832), care va sprijini lupta lui Czar-
toryski pentru acela¿i scop. Din acest moment
ac¡iunile polonezilor vor fi conduse de la Hotel
Lambert din Paris, iar România va deveni, prin
numeroasele societå¡i de prietenie înfiin¡ate aici,
parte a luptei poloneze pentru neatârnare.
Revolta polonezå din 1963, pe care mul¡i români
au sus¡inut-o cu arma în mânå, l-au implicat ¿i
pe domnitorul Cuza, care a primit pe teritoriul
¡årii numero¿i refugia¡i. Toate aceste opera¡ii au
fost bine detaliate de autor în capitole precum
Intensificarea ¿i diversificarea intereselor ¿i
rela¡iilor reciproce ¿i Impactul Semilunii în ra-
porturile româno-poloneze, în care sunt puse la
contribu¡ie toate rezultatele cercetårilor arhivis-
tice serioase ale lui Constantin Rezachevici.

Prin ultimele douå capitole: Multiple ac¡iuni
pentru o libertate comunå ¿i Apropierile. Diversi-
ficare. Solidaritate în diversificare intråm în pe-
rioada modernå, când dupå 1848, popula¡ia
Europei prime¿te noi mesaje de înnoire, ¿i în
chip firesc, atât Polonia, cât ¿i România vor per-
cepe fluxul schimbårilor printr-o politicå de ali-
an¡å ¿i respect reciproc, ¿i unde glasul poetului
Mickiewicz se aude tot mai puternic, multiplicat
fiind la noi de Bålcescu, care a studiat la Biblio-
teca polonå din Paris cronicile poloneze ca docu-
mente esen¡iale pentru scrierile sale. În secolul
al XIX-lea vor fi experimentate noi forme de
colaborare ¿i întrepåtrundere cultural-politicå,
care se vor intensifica în perioada interbelicå,
dupå ce Polonia î¿i va redobândi independen¡a
de stat, iar România va putea så se manifeste
ca un stat na¡ional întregit, soldate cu institui-
rea rela¡iilor diplomatice normale. La 3 martie
1921 va fi semnatå Conven¡ia de alian¡å defen-
sivå între Regatul României ¿i Republica Polonå.
Pe toatå perioadå interbelicå, rela¡iile reciproce
se vor intensifica, printr-o politicå a Micii În¡ele-
geri ¿i prin zeci de ac¡iuni în vederea unei
mai bune cunoa¿teri reciproce, chiar Goga
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Nicolae Mare¿ ¿i rela¡iile româno-polone
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fiind ales în fruntea unei asemenea societå¡i
culturale, soldate cu vizite reciproce ¿i traduceri
de antologii exemplare, de pildå: - Antologia pro-
zei poloneze (prefa¡atå de el). Dar dovada cea
mai pregnantå a func¡ionårii acestei prietenii
s-a våzut mai ales cu prilejul ocupårii Poloniei
de cåtre armatele hitleriste ¿i staliniste, când
România a gåzduit mii de refugia¡i/cca 100000/
¿i un guvern al Poloniei în exil, gåzdui¡i în cele
mai frumoase loca¡ii, de la Bicaz ¿i Slånic Mol-
dova la Cålimåne¿ti ¿i Dragoslavele. Pânå ¿i
patrimoniul cultural polonez a fost gåzduit în
siguran¡å de România, care a sprijinit în perma-
nen¡å efortul de eliberare al polonezilor. Con-
form în¡elegerilor politice, România a permis ca
peste 14.000 de militari polonezi så påråseascå
¡ara, în ciuda opreli¿tilor vehemente ale Berli-
nului pentru a se integra trupelor libere din
Fran¡a ¿i care vor ajunge pe toate fronturilor
celui de al Doilea Råzboi Mondial. Pe parcursul
råzboiului a fost constitut „Lagårul” Polonez de
la Tg. Jiu, råmas consemnat ¿i prin celebrul
Ceas solar Polonez (semnalat de Z. Cârlugea în
paginile „Portal-Måiastrei”). Dupå cel de-a doua
mare conflagra¡ie mondialå urmeazå etapa
socialistå, perioadå în care schimburile econo-
mice bilaterale, bine echilibrate din punct de
vedere comercial în care s-a ajuns ca peste 1
milion de turi¿ti polonezi så viziteze sau så se
odihneascå în sta¡iuni balneo-climaterice ¿i pe
litoralul românesc. Tot atunci prezen¡ele cultu-
rale române¿ti pe Oder ¿i Nisse s-au råspândit,
prin tot cea a avut mai valoros cultura româ-
neascå în domeniile literar, teatral, cinemato-
grafic, muzical, plastic etc. pe tot teritoriul polo-
nez. Astfel, Istoria României - semnatå de istori-
cul Juliusz Demel – tipåritå la Editura Acade-

miei din Wroclaw a cunoscut douå edi¡ii/peste
60.000 de exemplare/, iar Mihai Eminescu a
fost transpus în câteva edi¡ii la Var¿ovia, ulti-
ma din 1984, întocmitå de Danuta Bienkowska
în 20.000 de exemplare, la care s-a adåugat mo-
nografia cålinescianå despre autorul Luceafå-
rului, apårutå la renumita Caså editorialå -
Czytelnik. Nu în ultimul rând, în 1989 a apårut
la PIW cea mai importantå Antologie a poeziei
române¿ti de-a lungul veacurilor. Dupå 1989
rela¡iile s-au intensificat ¿i diversificat, schim-
burile economice înså au înregistrat an de an
un sold pasiv pentru România, care a început
så importe din Polonia, exact produse pe care
le exporta: fructe, zarzavaturi etc. Dureros este
cå asemenea importuri au dus la un sold pasiv
în balan¡a comercialå care însumeazå peste 30
de miliarde de euro pentru perioada postdecem-
bristå româneascå ¿i peste care guvernan¡ii
no¿tri trec prea u¿or, aviz economi¿tilor dar ¿i
politicienilor. În domeniul spiritual, în perioada
de referin¡å s-a înregistrat vizita istoricå în Ro-
mânia a Papei Ioan Paul al II-lea, care a conso-
lidat ¿i mai mult rela¡iile reciproce în plan spiri-
tual, inclusiv prin înfiin¡area la Cracovia a
Asocia¡iei Polono-Române. Au fost continuate
schimburile academice ¿i s-a înfiin¡at Institutul
Cultural Român din capitala polonå (2009),
institu¡ie care nu a ¡inut pasul cu înfåptuirile
culturale precedente. Compara¡ia o face Nico-
lae Mare¿ în publicistica sa, relevând cu durere
cå: „dupå 1989 Eminescu a devenit istorie în
Polonia”, unde nu s-a mai publicat timp de 30
de ani nimic despre Luceafårul poeziei româ-
ne¿ti, dupå cum ICR – Var¿ovia a aflat din
România cå la Marea Balticå, la Szczecin func-
¡ioneazå sigurul liceu din lume, care poartå -

din 1977 - numele marelui sculptor român,
Constantin Brâncu¿i. În ciuda a numeroase
propuneri fåcute forurilor române¿ti ca ICR-ul
respectiv, så poarte numele filosofului, poetului
¿i diplomatului Lucian Blaga, nu s-a întreprins
nimic. În încheiere apreciem cå lucrarea de fa¡å
sau cele enumerate mai jos, semnate de Nicolae
Mare¿: Mihai Eminescu în limba polonå, Lucian
Blaga – diplomat la Var¿ovia, Rela¡ii româno-
polone în 1938-1939 în context central-euro-
pean/844 p./, cele patru volume de eseuri –
istorie ¿i diploma¡ie, monografiile închinate
Sfântului Ioan Paul al II-lea ¿i Mare¿alului Pil-
sudski, în format A-4 peste 600 p. ¿i - nu în
ultimul rând - Antologiile de poezie polonezå,
începând cu cea tipåritå, în 1981, la editura
Dacia din Cluj-Napoca ¿i terminând cu 101
Poe¡i polonezi - /format A-4 – 553 p./, apårutå
în Editura Academiei Române, cu prilejul Cen-
tenarului Unirii ¿i redobândirii independen¡ei
de stat a Poloniei, sunt cår¡i care stau la teme-
lia raporturilor dintre cele douå ¡åri în mileniul
în care am på¿it. Cu siguran¡å, ele ar putea
inspira în viitor mul¡i scriitori ¿i cercetåtorii ai
raporturilor bilaterale dintre România ¿i alte
state. Toate aceste opere au necesitat nu numai
o dåruire ¿i cunoa¿tere profundå, dar ¿i o do-
cumentare amplå, laborioaså, efectuatå în ar-
hivele române¿ti ¿i poloneze. Parcurgerea cår¡ii
de fa¡å face o dovadå dintre cele mai conclu-
dente a unei vie¡i închinatå cu profesionalism
diploma¡iei, literaturii ¿i istoriei de cåtre ne-
întrecutul scriitor ¿i diplomat Nicolae Mare¿.
Opera sa laså urme trainice în raporturile bila-
terale româno-polone în pragul mileniului al
III-lea.

    Cluj-Napoca, decembrie 2020
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I.I.I.I.I. Dupå noua „preumblare” aniversarå din
toamna trecutå (deci edi¡ia a doua) pe „BULE-
VARDUL” NICULAE GHERAN (Antologie îngrijitå
de Andrei Moldovan, Editura „ªcoala Ardelea-
nå”, Cluj-Napoca, 2020), cinstind pe venerabilul
scriitor ¿i neîntrecut editolog în materie de Re-
breanu, iatå o multa¿teptatå reeditare ARTA
DE A FI PÅGUBAª. I.Târgul Mo¿ilor (Eikon,
2020, 288 p.). Prima edi¡ie, din 2008, apårutå
în „Biblioteca Bucure¿tilor”, urmatå de volumul
secund, „Oameni ¿i javre” (2010), a avut o cir-
cula¡ie oarecum restrânså. Elogiatå peste a¿-
teptåri, cum ne precizeazå autorul în ginga¿a-i
„dedica¡ie”, cartea, care a circulat „în regim de
samizdat”, ajunge, iatå, în circuit public...

Personalitatea dlui Niculae Gheran (n. 14
octombrie 1919, Balan¡å), binecunoscutå în
cultura românå de azi, - scriitorul fiind încunu-
nat cu premii decernate de Uniunea Scriitorilor
(1981, 2005), de Muzeul Literaturii Române ¿i
Academia Române („Perpessicius”, 2002), pre-
cum ¿i de multe alte institu¡ii culturale din ¡arå,
- are marele merit de a ne fi restituit, cu acribie,
perseveren¡å, profesionalism, tenacitate, då-
ruire extremå INTEGRALA REBREANU, I-XIV (în
editurile Minerva, Cartea Româneascå, Prisma
¿.a.,1968-2004), într-o edi¡ie criticå de 23 de
volume („monumentalå sub toate aspectele” –
ªerban Cioculescu), la care se adaugå altele
cu studii, articole, prefe¡e, postfe¡e, note, docu-
mentare, realizate în aproape ¿ase decenii de
via¡å. Este vorba de peste 5000 de pagini dedi-
cate de criticul ¿i istoricul literar dåruit ca ni-

meni altul acestei cauze (amintim: „Tânårul Re-
breanu”, “Amiaza unei vie¡i”, „Cu Liviu Rebrea-
nu”, „Caiete”, „Intime” - scrisorile so¡ilor Fanny
¿i Liviu Rebreanu, - „Scrisori cåtre Rebreanu”
pânå la mai recentele volume documentare „Re-
breniana”, I-II/ 2018, de la Editura Academiei).

Cu prilejul dauritei aniversåri din 2019,
criticul ¿i istoricul literar Andrei Moldovan, cu
concursul dnei Rodica Låzårescu, redactor-¿ef
al revistei „Pro Saeculum”, care a gåzduit o par-
te din evocåri, a editat antologia „Bulevardul”
Niculae Gheran, (sub un titlu ce aminte¿te de
aprecierea lui Adrian Dinu Rachieru: „...aståzi
nu te mai po¡i apropia de Rebreanu decât på-
¿ind pe bulevardul Gheran”). Obiectând cå nu
to¡i importan¡ii såi referen¡i critici se regåsesc
în opul omagial, antologia a fost reluatå în
toamna lui 2020, ...pre gustul cârcota¿ului/ hâ-
trului nostru „cår¡ar”, a¿a cum, cu bunå amici-
¡ie, ne-am permis så-l numim în evocarea noas-
trå „Un uria¿ din breasla cår¡arilor – Niculae
Gheran”(pp. 81-83)...

„Maestru” în arta de a fi påguba¿ (ca så-i
împrumutåm cuvintele), dl Niculae Gheran –
un prieten ...greu de mul¡umit! – a avut bucuria
(îndreptå¡itå) de a vedea reeditatå lucrarea în
cauzå, cu adaosurile respective, într-o edi¡ie
„definitivå” prevåzutå cu un Argument de Ni-
colae Manolescu, antologia constituindu-se
drept „omagiu adus unei activitå¡i de o via¡å a
lui Niculae Gheran pe tårâmul rebrenologiei,
cu realizåri remarcabile pentru cultura româ-
nå”. De¿i nici aceastå edi¡ie nu-i cuprinde pe

to¡i „referen¡ii” (îngrijitorul edi¡iei, scriitorul
Andrei Moldovan, ¿i-ar fi dorit 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 materiale 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
impresionante opere de scriitor ¿i editor, cum
este cea a lui Niculae Gheran” (Notå asupra
edi¡iei).

Dupå „Argumentul” ini¡ial sub care Nicolae
Manolescu scrie omagial despre „Rebreniada
lui Niculae Gheran” (cronicå apårutå în
„România literarå”, nr. 26/2017), considerân-
du-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 Ungurea-
nu, Constantin Cuble¿an, Gheorghe Grigurcu,
C. Stånescu, Ovidiu Pecican, Gheorghe Glodea-
nu, Rodica Låzårescu, Ion Filipciuc, Mircea Po-
pa, Andrei Moldovan. În unanimitate este recu-
noscutå contribu¡ia unicå în cultura românå
a nonagenarului 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 roman-
cierului, precum ¿i de cele douå volume de
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„ARTA DE A FI PÅGUBAª” /
I.Târgul Mo¿ilor

NICULAE GHERAN
(Editura Eikon, 2020, 288 p.)
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studii, articole, documente „Rebreniana” din
2017, apårute în Editura Academiei, contribu¡ii
sine qua non în cercetarea ¿tiin¡ificå, documen-
tarå, autenticå a vie¡ii ¿i operei marelui scriitor
român. A¿adar, o via¡å puså sub semnul „A tråi
pentru Rebreanu” (Ion Simu¡), edi¡ia criticå rea-
lizatå de dl Gheran, nu lipsitå de atâtea obsta-
cole mai vechi sau mai recente, situându-se „în
fruntea editorilor” dacå ar exista „o Carte a re-
cordurilor în literele române¿ti” (Gheorghe Gri-
gurcu – „Rebreanu în monumente”).

Editor de excep¡ie, dar ¿i prozator/roman-
cier savuros ¿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 påguba¿,
titlu al vol. I din trilogia romanescå de moravuri,
sub care se regåsesc evocåri, portrete, eseuri,
cronici semnate de Mircea Muthu, Horia Gâr-
bea, Constantin Coroiu, C. Stånescu, Rodica
Låzårescu, Zenovie Cârlugea, Adrian Dinu Ra-
chieru, 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 (Gherani-
zând), Mihai Neagu Basarab (Pe urmele lui Ni-
culae Gheran), Olimpiu Nu¿felean (Lupta cu
gigan¡ii), Vartan Arachelian (La o aniversare…),
Virgil Ra¡iu (La Niculae 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
Niculae 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 Ghe-
ran („locul cuvenit”) între nemuritorii din Calea
Victoriei…

Antologia, cuprinzând 28 de nume, då, în
sfâr¿it, cuvântul ¿i autorului, care într-o Ad-
denda 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 monumentale, urmate
de cår¡i personale: EMINESCIANA a apårut în
acela¿i an cu decesul magistrului Perpessicius.
Mai norocos, ªerban Cioculescu a apucat så
publice CARAGIALIANA 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.”

II.II.II.II.II. Recenta reeditare, „revåzutå”, TTTTTââââârgulrgulrgulrgulrgul
MoMoMoMoMo¿¿¿¿¿ilorilorilorilorilor, întâiul volum dintr-o trilogie memo-
rialistic-documentarå „Arta de a fi påguba¿”,
apare, cu o Prefa¡å de Dan C. Mihåilescu ¿i un
„Cuvânt înainte din partea autorului”. Memo-
rialistica aceasta, „având ca substrat noianul
amintirilor de demult”, poartå, inevitabil, „girul
realitå¡ii, cel pu¡in în privin¡a cadrului istorio-
grafic ¿i topografic”, înså nu întotdeauna ¿i ono-
mastic, întrucât „structura tipologicå a perso-
najelor a depå¿it fic¡ional profilul arhetipurilor
literare”, motiv pentru care onomastica realå a
fost schimbatå, orice asemånare cu eventuale
persoane fiind, se precizeazå, „neinten¡ionatå
¿i inoportunå”...

Dacå mai amintim ¿i volumul de consem-
nåri memorialistice din 2004, Sertar, vom avea
imaginea unui condeier fabulos, „un hedonist
hipnotizat de cearcånele mateine al «Crailor»de
altådatå”, prefa¡atorul amintind ¿i de al¡i „bal-
canici” din aceea¿i familie de spirite, de la
Gheorghe Bråescu (cu o monografie despre
acesta, dl Gheran a debutat editorial în 1964),
la Tony Bacalba¿a, Påstorel prozatorul, Tudor
Mu¿atescu, M. R. Paraschivescu, Eugen Barbu,
Paul Georgescu, Radu Cosa¿u, I. D. Sârbu etc.
Cåci mahalaua Mo¿ilor, cu Oborul din preajmå
¿i apropia¡ii Dude¿ti, este „un creuzet fabulos”

de multietnicism, „o junglå interlopå”, în care
regåsim, cu ticurile, moravurile, calitå¡ile ¿i de-
fectele lor binecunoscute, tot neamuri de ne-
gustora¿i, învârti¡i, ¿mecheri ¿i pierde-varå,
armeni, greci, evrei, ¡igani, bulgari, machedoni,
albanezi... E un topos de mult colorit balcanic,
cu bordeluri, pråvålii, cârciumi de inimå albas-
trå ¿i de pierzanie, cutreierat în tinere¡ea sa
de autor cu acea atrac¡ie de hedonism ¿i risipå
de via¡å, dar ¿i cu o empatie complice fa¡å de
acest mod pitoresc de via¡å, emanând din plin
un tråirism viguros ¿i autentic de mahala bucu-
re¿teanå, amintind de lumea din proza lui
Panait Istrati, un alt mucenic vagant al pierza-
niei în numele unanimismului din „spovedania
unui învins”... ªi, dacå amintim, în acest con-
text, titlul la crea gândea memorialistul nostru,
„Povestea unui idiot spuså de el însu¿i”, nu
ne-am situa chiar atât de departe de mårturisi-
torul (ca ispå¿ire) spirit istratian, înså de data
aceasta într-un registru de acidå ironie ¿i ghi-
du¿ie suculentå încât deconspirå realitå¡i,
moravuri ¿i tipuri, ce i-au impus memorialis-
tului conven¡ia „schimbårii onomasticii reale”...

Târgul Mo¿ilor este o culegere de proze me-
morialistice (chiar „crochiuri ale unor schi¡e ¿i
povestiri de odinioarå”), în care fiecare capitol
are „autonomia” lui, „de¿i, în mintea mea, pre-
cizeazå autorul, se integreazå într-un ansam-
blu.” Autorul nu a inten¡ionat a face nici „isto-
rie”, nici o „memorialisticå” specioaså, de¿i
„condeiul o ia (deseori) înaintea autorului”.

Cândva, Târgu Mo¿ilor, situat la marginea
Bucure¿tilor, înså vie¡uind în strânså legåturå
cu restul Capitalei, „prin veselia unui iarma-
roc, ca ¿i prin arterele Oborului”, era vestit prin
amestecul etnic ¿i modul de via¡å negustoresc
însu¿it de mahalaua urbanizatå. ªi asta dina-
inte de a se pune pe ¿ine tramvaiele cu cai ¿i a
apårea „muscalii cu cauciuc”, cum le zicea Ca-
ragiale „din pricina gumilasticului montat pe
ro¡ile tråsurilor, ca så nu zdrångåne pe maca-
dam”... Azi, pe locul acestui vestit „târg” de
odinioarå, s-a ridicat un cvartal de cartier, dar
¿i un cimitir de betoane armate, doar în spiritul
recuperator al povestirilor mai putând fi salvat
de la uitare acest topos inconfundabil de care
însu¿i umoristul Caragiale råmåsese încântat!

Târgul Mo¿ilor are o istorie care se pierde
pe la începutul secolului al 17-lea, de pe vremea
lui Matei Basarab, partea asta a Bucure¿tiului,
pe când se numea „Târgul de afarå”, fiind pro-
prietatea unui neam din care se trågea Lordul
din spectacolul „femeia-floare”. Exercitând,
îndeosebi pentru copii, dar ¿i pentru foarte
mul¡i oameni care se preumblau pe acolo, o fas-
cina¡ie irezistibilå, locul devenise o adevåratå
„Curte a miracolelor”, un „paradis cu surprize
de tot felul, ce ne obliga så fugim din baracå în
baracå, la aceea¿i amenin¡are: - E ultima re-
prezenta¡ie... arti¿tii intrå pe scenå, orchestra
då ultimul semnal!”

Târgul Mo¿ilor este, scapå autorul în po-
vestirea „Urcu¿ul”, „marea carte a copilåriei
mele”, „nicio ¿coalå nu m-a ferit în via¡å så må
feresc de ¿arlatani – gåinari de rând sau impos-
tori de tip academic – decât repetatele peregri-
nåri prin Târgul Mo¿ilor” (V. Curtea Miracolelor,
p. 84). De câte ori, copil fiind, autorul nu-¿i
petrecea zilele prin bâlciul cu fel de fel de tara-
be, de la cele de tir råsplåtindu-i pe ¡inta¿i cu
premii ¿i cu zâmbetele gola¿elor fete care în-
cårcau armele ¿i culegeau de pe jos bilele trase,
la a¿a-zisa instala¡ie „zidul mor¡ii”, o baracå
circularå, „pe pere¡ii cåreia un motociclist,
legat la ochi, gonea de nebun, înfruntând legile
gravita¡iei”. ªi mai erau: stâlpul cu bila cea
mare de încercare a puterii, apoi spectacolul
„femeia-floare” gestionat de un iluzionist ¿i care
aduna multå gurå-cascå, în cadrul cåruia se
distingea figura unui personaj numit Lord, fost
student la conservator, provenit dintr-o familie
bogatå din fostul Târg de Afarå, devenit Târg al
Mo¿ilor. Fa¡å de figuran¡ii ¿i dansatoarele în
chilo¡i ¿i sutiene cu sclipici, de acroba¡ii, clov-
nii, jonglerii, înghi¡itorii de såbii (îmbråca¡i în

¿alvari måtåso¿i colora¡i strident) ¿i borfa¿ii cu
iu¡ealå de mânå din târgul tarabelor, Lordul,
„impunând prin ¡inutå ¿i verb”, era un tânår
manierat, „cunoscut de toatå lumea” ¿i el însu¿i
cunoscåtor al tuturor „felinarelor ro¿ii” din
Bucure¿ti, inclusiv al celor de lux ¿i al cazinou-
lui din Sinaia (de un epic savuros scena sedu-
cerii doamnei Cristina!). Se spunea cå Lordului
„îi plåcuse så joace birlicul, pierzându-¿i la
masa de joc averea pårin¡ilor”, dupå cum alte
guri sus¡ineau versiunea cå „fusese unul dintre
studen¡ii prefera¡i ai maestrului Ferandy de la
Conservator”.

Prima povestire, Diminea¡a amurgului, în-
cepe ex abrupto cu admonestarea paternå a
fiului cu simpatii socialiste:

„- Ascultå, cåcåciosule, neam de neamul
nostru n-a fåcut politicå. Te-ai gåsit tu, neis-
pråvitule, så schimbi lumea... Schimbi pe drea-
cu. Å¿tia vin ¿i pleacå; aståzi sunt ¿i mâine nu.
Laså-i så joace, nu te prinde în horå. Mai bine
aruncå francul la låutari. (...) Te-am dat la
¿coalå så-nve¡i, nu så lipe¿ti afi¿e pe stâlpii ma-
halalei. Nu-¡i place cartea? Nicio pagubå. Te
fac negustor. Nu po¡i umbla teleleu-Tånase de
râsul lumii. Eu m-am între¡inut singur de la
pai¿pe ani.” Apostrofåri asemånåtoare din
partea tatålui (gåsindu-l „neispråvit, înhåitat
cu derbedeii mahalalei ¿i nevåzându-¿i de
¿coalå”), sunt reproduse în povestirea XII. Cu
stângul înainte mar¿!, din care aflåm mai multe
despre tinere¡ea „revolu¡ionarå” a liceanului
(cu peregrinåri pe la „Cantemir”, „Carol I”,
„Brâncoveanu”) devenit membru al „Tineretului
Progresist ¿i participant la manifesta¡ii de
stradå în 1946, în sprijinul noii puteri.

Îngrijitor la oi, va ajunge apoi la Goe¿ti, de
unde ia drumul Bucure¿tiului, trågând la un
unchi înstårit... Astfel începuse via¡a tatål såu,
ajungând negustor cerealist cunoscut, în legå-
turå cu angrosi¿ti din Constan¡a ¿i Bazarcic...
Iar acum, î¿i va ini¡ia feciorul în via¡a realå,
practicå, din care tânårul nostru va avea mult
de învå¡at. Luat de tatål såu la unele întâlniri,
copilul aude fel de fel de povestiri reale, va
în¡elege repede felul oamenilor, moravurile ¿i,
desigur, felul de a te descurca în via¡å.

Un real talent de povestitor, de o disponibi-
litate jovialå remarcabilå în idiomul/ argoul
unui hâtru chicotind cu complicitate avem în
toate aceste proze veritabile, de la aceea care
reconstituie o anumitå topografie a Mo¿ilor (II.
La råscruce de cârciumi), la altele care aduc în
prim-planul memorialisticii oameni, destine, în-
tâmplåri, care mai de care pitore¿ti, de un inedit
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senza¡ional, dar foarte exacte în planul istorie
reale (III. Ro¿u, ardelenii, dentistul ¿i al¡ii, IV.

Câini de raså ¿i maidanezi, IX. De la „sehr gut”
la „hara¿o”, X. Titi, Her¿cu ¿i Goricå, XII. Cu
stângul înainte mar¿!).

Fiu al unui negustor cerealier cu origini
arge¿ene (din neamul boierilor Budi¿teanu),
„care fåcea marketing fårå så ¿tie”, gestionând
descårcarea de vagoane aduse din ¡arå ¿i pe
mare în Gara de Est, autorul aduce în povestiri,
episodic, ¿i figura tatålui, un om sobru, aspru,
preocupat de afaceri dar atent la educa¡ia co-
piilor, la petreceri „alergåtor de curså lungå”,
despre care fiul î¿i mårturise¿te „regretul de a-l
fi îndrågit târziu”, fårå a-i fi dovedit „acea cål-
durå pe care o merita cu prisosin¡å”. Astfel,
micul Nicolae î¿i aduce aminte cum, la sfâr¿itul
clasei I, la ¿coala din Obor a ob¡inut premiul I
chiar din mâna politicianului liberal Grigore
Tancu Ia¿i, fåcând parte apoi, în 1937, din de-
lega¡ia funerarå, elevii hotårând atunci så
cânte la catafalcul fostului efor „De¿teaptå-te,
române”, spre consternarea tuturor celor de
fa¡å... Iar mai târziu, ca licean, având norocul
så aibå „profesori buni, cu tact pedagogic”, ca
Dumitru Mazilu sau mai ales ca Valeriu Doga-
ru, care-i apreciazå talentul literar, trimi¡ându-i
primele încercåri lirice spre publicare... (Cu
stângul înainte mar¿!).

Târgul Mo¿ilor cu Oborul lui nu era a¿a
un loc al nimånui, cåci aici, se laudå unii colegi,
s-a nåscut Camil Petrescu, a copilårit ¿i învå¡at
Tudor Arghezi, ba mai de mult ¿i Ion Heliade
Rådulescu...

În acest amestec etnic, în aceastå frene-
ticå lume, de o vitalitate debordantå, - cu evo-
carea unor destine cât mai pitore¿ti, de la politi-
cieni, negustori, avoca¡i, cârciumari, servitori,
oameni de circ, preo¡i, femei de toate moravurile
¿i preocupårile, tineri deda¡i la ale vie¡ii mora-
vuri, poli¡i¿ti, gardieni, birjari/ muscali, låutari,
cârnå¡ari, grataragii, cobili¡ari etc. – va copilåri
autorul, maturizându-se la ¿coala vie¡ii ¿i
învå¡ând mai mult din cele våzute decât din
cele ce i se spuneau la ¿coalå.

La vârsta de ¿apte ani, în ianuarie 1937,
aflându-se în preajma Statuii lui Mihail Kogål-
niceanu de pe Bulevard, este matorul cortegiu-
lui funerar al lui Ion Mo¡a ¿i Vasile Marin, cåzu¡i
voluntar în Råzboiul Civil din Spania, cårora
Legiunea Sf. Arhanghel Mihail le fåcuse o im-
presionantå ceremonie, cu sute ¿i sute de preo¡i
¿i participan¡i.

Mai târziu, tråise zilele de teroare ale „råz-
meri¡ei legionare” (21-23 ianuarie 1941), când
„toate magazinele evreie¿ti de pe Calea Mo¿ilor
fuseserå sparte ¿i låsate jafului”. Cumplitå este
asasinarea dentistului din Mo¿ilor, tåindu-i-se
limba så spunå unde are ascuns aurul. Autorul
î¿i aminte¿te cum, în condi¡iile obligårii evreilor
de a purta steaua galbenå, tatål såu îl pusese
så scrie un anun¡ pe poartå cu mesajul decla-
rat: „Curte româneascå. Nu sunt jidani!”

În povestirea Enigme, aflåm ¿i alte minuni
din lumea pitoreascå a locuitorilor din Mo¿ilor,
cum ar fi violarea coresponden¡ei unor femei
(autorul fåcând parte din grupul de tineri ¿an-
taji¿ti), cumsecådenia birjarului muscal Spilka,
dar ¿i aspecte de via¡å social-politicå mult mai
interesante, cum ar fi Lagårul de Interna¡i Poli-
tici de la Tg.-Jiu, în care se aflau, alåturi de
de¡inu¡i de drept comun, opozan¡i ai regimului,
comuni¿ti ilegali¿ti.

Prevenit „s-o lase mai moale” ¿i så se facå,
mai adesea, cå nu vede, de internatul ardelean
Ion Påtrunjenaru Mo¡u, comandantul lagårului,
col. ªerban Leoveanu, aflå despre „ilegali¿tii cu
simbrie de la poli¡ie” care vor organiza evadarea
grupului Gheorghiu Dej – Chivu Stoica – Vania
Vidra¿cu, ajun¿i la Vâlcea ¿i ajuta¡i de preotul
Marina, viitorul patriarh Justinian Marina
(VIII. Enigme). Acela¿i Ion Påtrunjenaru Mo¡u,
pre¿edintele Cooperativei „Aprovizionarea mo-
¡ilor”, - care-¿i fåcuse biroul în casa familiei au-
torului, ispitit fiind ¿i de demonul crea¡iei litera-
re - fusese însårcinat de mare¿alul Antonescu

så aprovizioneze armata românå în råzboiul
„sfânt” împotriva Uniunii Sovietice (devenit re-
pede råzboi „criminal”!), dar, din cauza condi-
¡iilor ploioase nefavorabile livrårii lemnului
necesar pe front, fusese condamnat de Curtea
Mar¡ialå pentru sabotaj la cinci ani de lagår
(dupå doar trei luni, Mo¡u påråsea lagårul „ono-
rat cu titlul de de¡inut politic”!). Povestirea,
scriså cu aceea¿i dispozi¡ie jovialå, engramând
totodatå textul cu o insidioaså observa¡ie ironi-
cå, este una din cele mai reu¿ite, dialogul, cu
care începe, fåcând împreunå cu celelalte mo-
duri, îndeosebi cu nara¡iunea, un tot artistic
armonios ¿i veridic, reliefând un personaj
memorabil de regåsit ¿i în alte texte (VII.
Înghe¡ul). Numeroase sunt figurile unor etnici
evrei, precum portretul lui Eizis (de fata aces-
tuia tânårul fusese îndrågostit), hotårât în
urma ultimatumului din vara lui 1940 så plece
în Basarabia, de fricå a nu suferi ceea ce i s-a
întâmplat fratelui din Munchen, librar vestit
decorat de însu¿i kaiserul cu cea mai înaltå
decora¡ie prusacå. O altå figurå de evreu „lumi-
nat”, cu mare experien¡å de via¡å ¿i bunå intuire
a caracterului omenesc, este cea a vânzåtorului
de vechituri, Her¿cu, din povestirea X.Titu,
Her¿cu ¿i Goricå, evocat în pasta limbajului såu
caracteristic ¿i cu aceea¿i jovialå bonomie,
våluritå de o ironie finå ¿i de un umor savuros,
structurant în definirea viziunii critice.

Sunt amintite apoi ¿i alte evenimente,
precum intrarea în primåvara lui 1944 a arma-
tei sovietice „eliberatoare” în ¡arå, bombarda-
mentele anglo-americane, råsplåtirea Regelui
Mihai de cåtre Stalin pentru „întoarcerea ar-
melor” cu cel mai înalt ordin al URSS-ului ¿i
douå avioane, momentul alegerilor „trucate” din
1946, foametea din acela¿i an etc. ªi, desigur,
o topografie negustoreascå de Calea Mo¿ilor,
care avea, de la fosta Barierå pânå la capåtul
celålalt în strada Romanå, „magazine pe stânga
¿i pe dreapta, cu patroni ¿i vânzåtori români,
evrei, armeni, greci, ba chiar sârbi ¿i albanezi,
de zici cå suntem la Liga Na¡iunilor.”

Nu lipsesc evoca¡i din epocå bancheri ¿i
industria¿i ca Aristide Blank ¿i Max Auschnit,
Malaxa ¿i Mociorni¡a, ba chiar figurile „Pauke-
rilor din presa mare”...

Pretutindeni, avem a face cu oameni, istorii
¿i fapte foarte bine cunoscute autorului, toate
evocate la grani¡a realitå¡ii cu fic¡iunea ¿i anec-
dotica, persona autorului atestându-¿i prezen-
¡a, mai episodicå sau mai voalatå, în ¡esåtura
diegezei memorialistice, ba, uneori, informa¡iile
din subsol venind så clarifice, så elucideze,
chiar documentar, unele aspecte råmase enig-
matice în mentalitatea actan¡ilor (VI. Urcu¿ul,
VIII. Enigme, XI. Intermezzo la båi etc.).

A XIII-a povestire, A murit Deftu, de un te-
ribil umor, aduce în aten¡ie cazul unui cunoscut
comersant såritor la necaz ¿i „apropiat de sårå-
cime”, care hotårå¿te så-l a¿eze la casa lui pe
strungarul Vasile Giugiu, conjude¡ean arge¿ean
¿i proprietar al unui atelier me-
canic. Convingându-l s-o ia în
cåsåtorie pe Vasilica, o fatå mai
pu¡in aråtoaså dar bogatå, pe
considerentul cå femeia frumoa-
så dorita va fi nu numai a lui ci
¿i a altora, ambi¡iosul muncitor
consimte, dar va produce, la
nuntå, un teribil scandal, Deftu
alegându-se cu o loviturå la cap,
prin cådere. Nunta¿ii vor fi mai
to¡i spitaliza¡i, iar Deftu, sufe-
rind un traumatism cranio- ce-
rebral, va cådea la pat, semipa-
ralizat, pentru timp lung. Va
hotårî, în sfâr¿it, så ofere amici-
lor o maså de petrecere cu låu-
tari, pe când ai casei erau ple-
ca¡i, ceea ce se întâmplå ¿i care
îi va fi fatalå! E o prozå de vervå
¿i savoare mateinå, foarte bine
puså în ramå, inclusiv cu cân-
tece de lume, figura generosului

comerciant triumfând în fa¡a mor¡ii, a¿a cum
este luatå în bå¿cålie moartea în cântecele
låutåre¿ti...

Editorul Operelor lui Rebreanu, de o scru-
pulozitate filologicå arhicunoscutå, dovede¿te,
dincolo de rama nara¡iunilor memorialistice, o
voca¡ie de mare prozator de formulå „ionicå”,
printr-un evident instinct de crea¡ie, atât în
ceea ce prive¿te modurile de crea¡ie artisticå,
cu antren narativ, dialoguri sus¡inute de o au-
tenticå suculen¡å ¿i cu descrieri relevante, cât
¿i prin limbajul de o culoare localå inimitabil,
un limbaj-pecete pentru actan¡ii evoca¡i, lumea
¿i orizontul lor cultural.

În principiu, autorul reînvie o lume, cu-
noscutå vreme îndelungatå ¿i foarte bine, la
surså, în care ¿i-a petrecut copilåria ¿i primii
ani de ¿coalå, cu atâtea întâmplåri pitore¿ti ¿i
pline de haz, fapte ¿i evenimente din deceniile
4-6 ale secolului trecut.

Contemporan cu marea crizå economicå
din 1929-1933, cu „asaltul” bancherilor ¿i in-
dustria¿ilor asupra ¡årii, prin tot felul de com-
bina¡ii ¿i interese, cu învârti¡ii tuturor afaceri-
lor necurate, cu ascensiunea ¿i înåbu¿irea mi¿-
cårii legionare, cu anii prigonirilor evreie¿ti ¿i
ai råzboiului, cu perioada deten¡iei comuni¿ti-
lor ilegali¿ti din Lagårul de interna¡i politici de
la Tg.-Jiu, cu intrarea trupelor sovietice pe teri-
toriul României ¿i instaurarea noului regim po-
litic în România postbelicå, dl Niculae Gheran
î¿i dezvoltå memorialistica pe fondul acestor
realitå¡i social-politice. În cea mai mare parte,
personajele sale sunt marcate de timpul istoric
în care tråiesc, de¿i ar pårea cå în Târgul Mo¿i-
lor istoria stå pe loc, ceea ce nu este a¿a, cåci
timpul trece ¿i, odatå cu el, oamenii, însu¿i Târ-
gul Mo¿ilor sim¡ind din plin tåvålugul necru-
¡åtor al Istoriei...

„Arta de a fi påguba¿”, în construc¡ia ei
inten¡ional triadicå, este cartea care a¿azå nu-
mele scriitorului NICULAE GHERAN într-o di-
rec¡ie esteticå ¿i artisticå bine reprezentatå în
literatura noastrå. Prozå socialå ¿i de moravuri,
Târgul Mo¿ilor se adaugå, deopotrivå, imaginii
zgomotoase a lumii muntene din fresca satiricå
caragialianå ¿i acelei lumi mateine a „Crailor”,
tatå ¿i fiu, peste timp, într-o complementaritate
electiv-congruentå, la care am mai adåuga acea
savoare de pitoresc istratian din „Mo¿ Anghel”
¿i alte texte, desigur ¿i al¡i autori ai Bucure¿-
tiului de altådatå.

Un topos cu specificitatea lui inconfunda-
bilå, deopotrivå evocat catagrafic ¿i „reconsti-
tuit” cartografic, spulberat de Istorie dar care,
iatå, peste timp, råmâne un „alodiu” spiritual
al celor ce i-au gustat fremåtândele arome ¿i
au asimilat, în personalitatea lor, cu emo¡ia
unui realism nostalgic, transmundana ¿i fas-
cinanta tårie a sevelor...

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
TTTTTââââârgu-Jiu, 1/2 februarie 2021rgu-Jiu, 1/2 februarie 2021rgu-Jiu, 1/2 februarie 2021rgu-Jiu, 1/2 februarie 2021rgu-Jiu, 1/2 februarie 2021
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Niculae Gheran împreunå cu mari scriitori din epocå: ªerban Cioculescu,
Edgar Papu, Zoe Dumitrescu-Bu¿ulenga, Eugen Simion ¿.a.



p. 38      Portal ~ Mãiastra - Anul XVII, nr. 1-2 (66-67)/2021

ÎÎÎÎÎn lucrarea noastrå de istorie literarå ¿i comparatisticå Blaga –
Goethe, afinitå¡i elective („Scrisul Românesc”, Craiova, 2012, 254 p.),
subliniam contribu¡ia aduså de pasionatul cercetåtor de arhive Nicolae
Mare¿ la mai buna cunoa¿tere a lui Lucian Blaga, atât prin monografia
„Lucian Blaga la Var¿ovia” (2011) cât ¿i prin documentarul de o evidentå
probitate filologicå „Epistolarul de la Academia Românå” (Editura ALTIP,
Alba Iulia, 2012), aceasta din urmå redându-ne (¿i în fotocopii) scrisorile,
telegramele ¿i notele poetului adresate unor scriitori de seamå, profesori,
diploma¡i, politicieni din epocå (Felix Aderca, George Oprescu, Cezar Pe-
trescu, Ion Petrovici, Ion Pillat, Liviu Rebreanu, A. C. Cuza – Ciuceanu,
Savel Rådulescu etc.). Un capitol important îl reprezenta dialogul epistolar
cu oficialii Editurii de Stat pentru Literaturå, mai exact scrisorile adresate
„tovarå¿ului director” Petru Dumitriu, pe care î¿i punea rezolu¡ia „ad-
junctul” Alis (Alexandru I. ªtefånescu), vreme de aproape doi ani, din
toamna lui 1953 (în septembrie încheiase traducerea capodoperei
goetheene „Faust”), pânå în vara lui 1955, când se då „bunul de tipar”.
Un proces destul de laborios, cu referate asupra calitå¡ii traducerii (de la
Al. A. Lillin ¿i Mihai Beniuc la Alfred Margul-Sperber, Al. Philippide ¿i
Tudor Vianu) ¿i, desigur, cu refacerea unor versuri de cåtre traducåtor.

Reconstituind acest dosar al editårii tragediei goetheene, aflat la Bi-
blioteca Academiei (A – 3780, achizi¡ionat în 1996), dl Nicolae Mare¿ reu-
¿e¿te un studiu documentar de excep¡ie, LUCIAN BLAGA LUCIAN BLAGA LUCIAN BLAGA LUCIAN BLAGA LUCIAN BLAGA ––––– traduc traduc traduc traduc traducåååååtortortortortor,,,,,
traductologtraductologtraductologtraductologtraductolog     (Edi¡ie alb-negru, eLiteratura, 2020, cu o Postfa¡å de Zenovie
Cârlugea, 326 p.). Este prilejul de a pune totodatå ¿i problema „traduc-
tologiei la români”, cum precizeazå autorul: „Folosind documente inedite,
am avut ¿ansa så pot reda fenomenul in nuce ¿i så îl prezint pas cu pas,
etapå cu etapå, în dialogul editurå (factorul decizional) – traducåtor/
tålmåcitor (factorul executiv). Pe Lucian Blaga l-am surprins, în anii
crun¡i în care s-a aflat «sub vremi», ca pe un erou dintr-o dramå crudå,
din care a ie¿it pânå la urmå victorios: urmare a geniului poetic, muncii
¿i talentului såu.” Autorul aduce, acolo unde se impune, explica¡ii de
rigoare de ordin istoric, cultural, lingvistic ¿i de „esteticå traduc¡ionalå”,
calitatea de traducåtor a lui Lucian Blaga fåcând „pentru totdeauna
¿coalå în traductologia româneascå”.

DDDDDiplomat de carierå, polonolog, poet, eseist, gânditor, documentarist
în arhive române¿ti ¿i stråine, istoric ¿i critic literar, traducåtor, redac-
tor, militant ecumenist ¿i multilingvist al unor culturi în dialog, manifes-
tându-¿i spiritul creator ¿i de aplicatå cercetare ¿tiin¡ificå pe o largå plaja
cultural-istoricå, scriitorul NICOLAE MAREª ilustreazå în cultura românå
tipul de homo enciclopedicus. Temele lucrårilor sale, variate ¿i de un
concertant interes literar-¿tiin¡ific, sunt raportabile la aspecte ¿i fenomene
din cultura românå ¿i universalå, fie cå amintim aici de impresionantul
florilegiu din lirica popoarelor primitive, de cår¡ile dedicate Poloniei ¿i
ilustrului Papå Ioan Paul al II-lea sau de cercetårile în arhive na¡ionale
române¿ti ¿i stråine aducând, bunåoarå, la luminå date cu totul inedite
privind activitatea de diplomat ¿i traducåtor a lui Lucian Blaga.

În capitolul „Blaga – traductolog” (IV), dl Nicolae Mare¿ låmure¿te
conceptul de „traductologie”, lansat în 1973 de profesorul René Goffin de
la Institutul Superior de Traduceri ¿i Interpretåri de la Paris (ISTI), aceastå
„¿tiin¡å a traducerii”, care se preda la Sorbona încå din anii 80 ai secolului
trecut, având ¿i în literatura noastrå o tradi¡ie de o jumåtate de secol
(dupå 1990, profesorul Paul Miclåu, poet ¿i traducåtor, ini¡iind un curs
la Universitatea din Bucure¿ti). Urmårind traducerile efectuate de Blaga
din literaturile lumii, încå din 1921 (poezia „Plimbarea” de Alfred Mombert),
dl Nicolae Mare¿ afirmå cå „el a fåcut-o nu doar cu geniu, ci ¿i cu ¿tiin¡å
aparte”. Crezul poetului în aceastå privin¡å îl avem exprimat atât în arti-
colul Cum am tradus Faust, publicat în „Steaua” de la Cluj (nr. 5/1957),
cât ¿i în conferin¡a ¡inutå la Biblioteca Universitå¡ii din Cluj, Întâlniri cu
Goethe (12 aprilie 1957), text reluat în 1963, postum, în „Luceafårul”:
„Faust ¿i problema traducerilor”. Cå Blaga reflecta serios la „poetica” tra-
ducerii, este un fapt real ce poate fi urmårit nu numai în operele traduse
(dupå „Faust”, a tradus, în 1956, poemul dramatic „Nathan în¡eleptul” de
Lessing, apoi, în 1958, cele douå volume de „Opere alese” tot din Lessing,
cåruia îi urmeazå „Din lirica universalå”, volum apårut în 1957). Astfel,
Blaga este considerat „model pentru traducåtorii ¿i antologatorii care i-au
urmat”. Sunt peste 3000 de pagini de traduceri, din care se poate vedea
resursele nebånuite ale limbajului poetic românesc, modelat astfel cu
virtuozitate în traducerea unor texte dintr-o arie culturalå vastå (din
poezia egipteanå, greacå, francezå, germanå, englezå, italianå, americanå,
chiar din poezia primitivå), fåcând din traducere crea¡ie literarå. Poetul
dezavua traducerea de tip „notarial”, precizând încå din Pietre pentru
templul meu cå „o traducere poeticå ia fiin¡å într-o zonå de interferen¡å
între structurile stilistice ale operei originale ¿i structurile stilistice proprii
poetului – traducåtorului.” Orice încercare a traducåtorului de „deperso-
nalizare” e iluzorie de vreme ce „interferen¡a de structuri se produce în
chip inevitabil”. Orice traducere poeticå este în fond o „re-creare” ¿i nu o
transpunere literarå dintr-o limbå într-o altå limbå. „Inten¡ia mea era så
må depersonalizez pe cât cu putin¡å ¿i så asimilez pe Faust limbii literare

române¿ti în general”. Pentru Blaga traducerea poeziei „este o artå în
sine ¿i pentru sine – ¿i aceasta mai mult decât orice artå interpretativå”.
Astfel de creatori-traducåtori în literatura noastrå sunt considera¡i Tu-
dor Vianu, Al. Philippide, T. Arghezi, L. Blaga, Margul Sperber ¿.a., „ade-
våra¡i pionieri în materie de traductologie româneascå”, reu¿ind så trans-
punå în spiritul limbii noastre literare operele unor mari clasici ai lite-
raturii universale. Blaga mårturisea cå „traducåtorul are o realå posibi-
litate de a se lua la întrecere cu originalul”, permanent trebuind så fie
cålåuzit de „aceastå aspira¡ie spre compensa¡ie”. Este vorba de o atitu-
dine de empatie sub toate aspectele între traducåtor ¿i autorul transpus,
nu prin folosirea unui „vocabular îmbel¿ugat” ori neologistic, ci prin
„întrebuin¡area nuan¡atå, neobi¿nuitå uneori, a unui vocabular de cir-
cula¡ie generalå printre români”. De unde ideea de „re-creare” a textului,
cåci „un poet traducând din altul nu are în nici un fel posibilitatea de a
se transforma în oglinda purå a obiectului såu”. Nelåsându-se influen¡at
de nici una din traducerile precedente (mai de luat în seamå erau tradu-
cerile unor Ion Gorun ¿i I. U. Soricu), cum observa Tudor Vianu, Blaga a
gåsit solu¡ii proprii pentru transpunerea versurilor goetheene în ritmuri
române¿ti, amplificând imagistic sau înmul¡ind numårul versurilor,
uneori, în spiritul limbii ¿i potrivit posibilitå¡ilor de exprimare artisticå.
Astfel, conform aprecierii aceluia¿i Tudor Vianu, al cårui referat a fost
decisiv pentru hotårârea luatå de editurå, „traducerea lui Blaga redå
mai complet ¿i mai exact ideile poetice ale originalului decât ceilal¡i tradu-
cåtori ai lui Faust”. În ciuda obiec¡iilor ridicate de „olteanul din Mår¡i¿or”,
T. Arghezi, care în materie de limbå germanå poate fi considerat un alumn
al lui Blaga, traducerea acestuia a råmas pânå azi neîntrecutå, chiar
fa¡å de retroversiunea contemporanului nostru ªtefan Aug. Doina¿.

SSSSSe ¿tie cå, ini¡ial, poetul ¿i-ar fi dorit så traducå opere din antichitatea
greacå sau „Hamlet”, dar, întrucât tragedia lui Shakespeare fusese
contractatå cu alt traducåtor (ini¡ial nu i s-a spus cine este acela), poetul
a preferat, nu fårå oarecare ezitare, ¿tiind ce eforturi incumbå tålmåcirea
în române¿te, tragedia goetheanå.

Pentru Blaga, Johan Wolfgang Goethe „este o problemå veche” (cum
preciza în scrisoarea adresatå lui Mihail Sadoveanu, la angajarea
traducerii pentru ESPLA), descoperindu-l încå din copilårie în biblioteca
tatålui såu, preotul Izidor Blaga din Lancråmul Sebe¿ului såsesc („lectura
decisivå” de la 13 ani). Amintim ¿i intui¡ia lui Horia Teculescu (1897-1942),
coleg de liceu bra¿ovean ¿i de teologie sibianå, devenit în 1930 director al
liceului din Sighi¿oara, care se vedea în rolul unui viitor... Eckermann pe
lângå poet! Mai apoi, scriind eseul despre Goethe, „Fenomenul originar”
(1925), precum ¿i studiul „Goethe ¿i filosofia istoriei”, respectiv „Spinoza
¿i Goethe”, din „Daimonion” (1926), Blaga se dovedea un tot mai bun
cunoscåtor al literaturii ¿i culturii germane, autorul „Suferin¡elor
tânårului Werther” nefiind pentru el un scriitor marginal. S-a vorbit chiar
de o „obsesie Goethe” (Mircea Popa), noi în¿ine am insistat în studiul
nostru comparatist amintit pe anumite „afinitå¡i elective”, radiografiind
nu numai unele manifeståri ¿i op¡iuni ale poetului din „epoca (de tinere¡e)
a reforma¡iunii mele” (1916-1917), acea frenezie demoniacå ¿i creatoare
mårturisitå epistolar ¿i poetic, dar ¿i diferen¡ele specifice de-a lungul
unor etape din via¡a acestuia. Bunåoarå, trecerea fireascå de la un anumit
nietzscheanism mårturisit al tinere¡ii poetice la ceea ce Oswald Spengler
în¡elegea prin omul faustic - „Der faustische Mensch”. Existå, fårå
îndoialå, în întreaga liricå blagianå, cu pulsiuni ale originarului ¿i tråiri
ekstazice, o „viziune fausticå”, punând, într-o gesticula¡ie expreså (de
„cosmopee” faustianå), dorul metafizic de cunoa¿tere absolutå, raporturile
omului cu universul ¿i tendin¡a de dezmårginire a sinelui prin integrarea
în ritmurile cosmice, ca parte a Marelui Tot, ipostaziat, la rândul såu, în
identitå¡i variabile. Cu cuvintele poetului, „Cosmopeia lui Goethe - o

Nicolae Mare¿: LUCIAN BLAGA – TRADUCÅTOR, TRADUCTOLOG

Un studiu documentar de excep¡ie

(((((eLiteraturaeLiteraturaeLiteraturaeLiteraturaeLiteratura, 2020, cu o Postfa¡å de Zenovie Cârlugea, 326 p.), 2020, cu o Postfa¡å de Zenovie Cârlugea, 326 p.), 2020, cu o Postfa¡å de Zenovie Cârlugea, 326 p.), 2020, cu o Postfa¡å de Zenovie Cârlugea, 326 p.), 2020, cu o Postfa¡å de Zenovie Cârlugea, 326 p.)
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sintezå de genuri ¿i forme poetice, unicå în
felul såu, în literatura universalå”.

Dincolo, înså, de aceste „afinitå¡i elective”
- ca så ne exprimåm cu sintagma ce individuali-
zeazå, în cadrul operei lui Goethe, o importantå
scriere -, onto-poetica blagianå î¿i are planuri-
le ei de întâietå¡i, specificitå¡i ¿i diferen¡ieri,
asigurându-i deopotrivå o inauguralå medita¡ie
cât ¿i o indiscutabilå modernitate.

Astfel vom putea în¡elege acea „rebeliune
a inteligen¡ei” (A. Dumitriu) ¿i, mai ales, „cos-
mopeea faustianå” din universul operei blagie-
ne în ansamblu, Blaga fiind considerat scriito-
rul cu profilul cel mai goethean din întreaga
literaturå românå. Am avea a face astfel cu a
doua mare viziune faustianå din literatura ro-
mânå dupå aceea a lui Eminescu, prin „viziune
faustianå” esteticianul Liviu Rusu în¡elegând
bunåoarå „acea nåzuin¡å creatoare, care este
însetatå de tainele marelui tot, care din punct
de vedere poetic nu se mul¡ume¿te så exprime
anumite ståri suflete¿ti, ci cautå så cuprindå
aspectul integral al lumii în tråsåturile ei esen-
¡iale”. Iar forma poeticå specificå în care se ma-
nifestå acest spirit „este de obicei cosmopeea”.
În sens goethean, cosmopeea faustianå ar privi
raportårile nu numai la arhitectura cosmicå,
ci mai ales la „soarta omului” în cadrul acestui
cosmos. A¿adar, omul faustian, de care vorbe¿-
te eseistul, preluând o sintagmå spenglerianå
(Der faustische Mensch), tråie¿te la cele mai
înalte amplitudini suflete¿ti setea de cunoa¿-
tere, dar nu la modul pasiv, contemplativ, ci
implicat în actele cunoa¿terii lumii, vie¡ii, exis-
ten¡ei, „în orizontul misterului”, cum ar zice
Blaga, ¿i pentru revelare. (Liviu Rusu, v. „Viziu-
nea fausticå în opera poeticå a lui Lucian Bla-
ga”, reprodus în lucrarea De la Eminescu la
Lucian Blaga, „Cartea Româneascå”, Bucu-
re¿ti, 1981, pp. 164-222).

Regåsindu-se pe el însu¿i în spiritul acestei
„rebeliuni a inteligen¡ei”, invidiind zborul på-
sårilor, Blaga era în epoca traducerii poemului
goethean, a¿a-zicând, în elementul såu. El gå-
sea în Faust nu atât o alinare cât un sprijin
moral ¿i spiritual. Era, totodatå, un refugiu din
fa¡a zilei opresoare, din istoria care se scria „cu
duba neagrå”, conform „scripturii staliniste”,
dupå cum consemna în secret în romanul „Ro-
bie påmânteanå – robie cereascå”, editat pos-
tum sub titlul „Luntrea lui Caron”! Un boicot
al istoriei opresoare prin retragerea poetului în
“bârlogul lui Faust”!/ cåmåru¡a de sub scara
de la etajul al doilea al Bibliotecii Centrale din
Cluj, unde bibliotecarul Blaga î¿i amenajase
„biroul”!

Spiritul lui Blaga a empatizat cu geniul lui
Goethe ¿i, mai ales, cu drama dr. Faust cåutå-
tor al «semin¡elor» ¿i tâlcurilor lumii, existen¡ei,
universului. Voca¡ia «trilogialå» a scrierilor filo-
sofice blagiene capåtå, în aceastå perspectivå,

o redimensionare a problematicii sale, rever-
berând un puternic ecou faustic în planul
«cunoa¿terii», «culturii», «valorilor» ¿i, desigur,
în acela «cosmologic».

*
AAAAAchizi¡ionat în 1996, „Dosarul FAUST” –

aflat în fondurile Bibliotecii Academiei Române:
A-370 – con¡ine importante documente episto-
lare ¿i înscrisuri menite a lumina munca per-
severentå a poetului la tålmåcirea în limba
noastrå a capodoperei goetheene, reflectând to-
todatå condi¡ia socialå ¿i starea de spirit a scrii-
torului „interzis”, rela¡ia lui cu semenii, grijile
¿i op¡iunile sale. E, altfel zis, un fragment eloc-
vent din via¡a poetului în cadrul noului regim.
În vederea perfectårii colaborårii, ESPLA trimite
poetului, spre semnare, contractul în patru
exemplare, în primåvara lui 1953, dupå moartea
lui Stalin, când în rândurile regimului de la Bu-
cure¿ti se operaserå câteva schimbåri de pe po-
zi¡ii na¡ional-comuniste. Dupå ce semneazå
contractele, Blaga le returneazå, la 4 martie
1953, cu rugåmintea de a i se remite „un exem-
plar perfectat”, cu „viza forurilor superioare”.

„În 1950 – scrie Dorli Blaga – Tatål meu a
începu discu¡iile cu Uniunea Scriitorilor, pri-
vind traducerea lui Faust de Goethe. El s-a an-
gajat, dupå un calcul foarte precis (lucrarea
avea 12.000 versuri), så o traducå în patru ani,
stabilind ¿i un numår lunar de versuri pe care
el inten¡iona så le trimitå la Uniunea Scriitori-
lor. În schimb, a solicitat, pentru aceea¿i peri-
oadå de timp, un ajutor lunar. În 1950, pri-
måvara, a început traducerea. Ajutorul lunar
era de aproximativ 14.000 lei. Dupå reforma
monetarå din februarie 1952, acest ajutor a
devenit de cca 700 lei (în arhiva familiei s-au
påstrat câteva mandate po¿tale). Contractul
pentru editarea lui Faust s-a fåcut de cåtre
ESPLA abia la data de 12.03.1953, nr. 965. Se
prevedea un tiraj de 3000 exemplare, încadrare
categoria III (!). Acest contract se aflå în arhiva
familiei. Pânå så se ajungå la tipar, Tatål meu
a avut destule necazuri, editura a cerut o mul¡i-
me de «referate». Între altele ¿i de la Tudor
Vianu (care a fost prudent favorabil, dar în orice
caz recomanda tipårirea, ceea ce era esen¡ial).
Arghezi a avut o atitudine surprinzåtoare: l-a
atacat, în mod virulent, într-un articol de ziar.
Tatål meu a fost extrem de afectat, pentru cå
rela¡iile lor erau pânå atunci cordiale.” (Tatål
meu, Lucian Blaga, 2004).

Aflåm din memoriile Miei Constantinescu/
Maria Frunzetti cå, în anii 1951-1952 (fiind
„subchiria¿” al familiei Blaga din strada Marti-
nuzzi 14, Cluj ¿i ocupând camera lui Dorli ple-
catå ca studentå la Bucure¿ti), poetul lucra in-

tens la traducerea lui „Faust”, considerând
munca de la bibliotecå „extraordinar de stupi-
då”, dupå un program „cu ore fixe ¿i foarte ne-
poetice”. „Acest canal e totu¿i preferabil altuia”,
îi scrie Blaga fiicei sale, în octombrie 1951,
fåcând o stråvezie aluzie la valul de epuråri
politice în plinå desfå¿urare în întreaga ¡arå,
cåruia i-au cåzut victime mul¡i prieteni ¿i apro-
pia¡i (atmosfera de suspiciune ¿i de teamå cå
va fi arestat de Securitate în toiul nop¡ii, este
evocatå mai pe larg în romanul ¡inut secret).

De¿i nu fåcuse cu editura niciun înscris,
poetul începuse så primeascå în primåvara lui
1951 „o primå ratå lunarå” de la Fondul Literar,
trimiså de Beniuc, dupå care începe så trimitå
dactilograme cu traducerea tragediei goetheene
(17 pagini). Desigur, Beniuc a luat hotårâri –
cum bånuie¿te poetul – fårå a mai consulta ¿i
pe al¡ii. Traducåtorul cerea 15.000 lunar „ca
avans de honorar” ¿i avea convingerea cå va fi
sus¡inut la ESPLA, de aceea îi roagå pe aceia
„så cearå de la Beniuc fragmentele ce i le-am
trimis”. Poetul presim¡ea cå între ESPLA ¿i
Uniunea Scriitorilor, unde Beniuc era un fac-
totum (chiar dacå pre¿edinte de onoare era
Mihail Sadoveanu, iar în exerci¡iu Zaharia
Stancu pânå în 1956) existå oarecare „nesin-
cronizåri” ori „divergen¡e”, de fapt totul trecea
pe la U.S. înainte de a intra la editare. Pentru
amânårile repetate ale sumelor cuvenite, poetul
– aflându-se „într-o gravå fundåturå båneascå”
- intervine deseori prin diferi¡i cunoscu¡i, inclu-
siv prin fiica sa, declarându-se la un moment
dat „foarte plictisit! „Chestiunea Faust” îi creea-
zå atâtea probleme, întârziindu-se „rata lunarå”
conform numårului de versuri traduse ¿i puse
la dispozi¡ie. Îi face råspunzåtori desigur pe
diriguitorii „de acolo”, îndeosebi pe taciturnul
Beniuc, care „nu mi¿cå” deloc la toate solicitå-
rile... „Mi se pare curioaså toatå afacerea”,
constata poetul dezamågit de reac¡ia oficialitå¡i-
lor, ba mai mult, se declarå „foarte plictisit:
schwere Geburt”. Adicå „grea na¿tere”! Scri-
soarea din 24 februarie 1953 (prin care îi trimite
lui Dorli „un mår¡i¿or de la Flori”, soacra sa,
profesor universitar) exprimå limpede aceastå
stare de nelini¿te a poetului mereu în a¿tepta-
rea perpetuå a unei adrese din partea editurii.

Dl Nicolae Mare¿ reia aceastå corespon-
den¡å purtatå de Blaga cu ESPLA, al cårei di-
rector, Petru Dimitriu, nu i-a råspuns niciodatå
poetului, punând pe coresponden¡a primitå re-
zolu¡ii gråbite ¿i aproape ilizibile! De fapt,
rezolu¡iile par semnate mai degrabå de criticul
din anii 50, Al. I. ªtefånescu, zis Alis, directorul
adjunct al editurii începând din 1951, unul din
so¡ii Ninei Casian...

„Am terminat pe Faust - 20 sept. 1953. Ora
12,18", va nota Blaga. O muncå impresionantå
de aproape patru ani pe originalul de peste
12.000 de versuri. Poetul respirå, în sfâr¿it,
u¿urat, ca dupå un efort deosebit, con¿tient cå
în cursul deceniilor aceastå traducere va în-
registra „nenumårate edi¡ii”, ilustrate ¿i neilus-
trate. În toamna anului 1953, o copie a lui Faust
este trimiså, prin Dorli, lui Ion Chinezu, la Bu-
cure¿ti, mai vechiul prieten clujean, împreunå
cu care Blaga ¿i Basil Munteanu ar fi dorit så
realizeze profesorala «tripletå de aur» la Univer-
sitatea Ferdinand din Cluj... Convins cå acesta
va fi încântat de traducerea sa ¿i-l va cåuta pe
Mihai Beniuc („care våd cå tot nu mi¿cå”), poe-
tul recomanda lui Dorli ca manuscrisul så-l dea
apoi spre lecturå lui Tudor Vianu, iar celorlal¡i
„pe urmå”...

În decembrie 1953, dupå ¿apte ani, Blaga
proiecteazå o noua deplasare la Bucure¿ti. Va
pleca de la Cluj în seara zilei de Cråciun, 25
decembrie, ca så ajungå pe 26 decembrie la
Bucure¿ti, cumpårându-¿i bilet la clasa a II-a,
wagon-lit. Îi scrie lui Dorli så-i cumpere bilet
de întoarcere pentru 30 decembrie (tot la wa-
gon-lit), banii urmând a-i trimite telegrafic.

Angajamentul fiind onorat, cu dactilogra-
mele traducerii poetul va ajunge la ESPLA ¿i
va reglementa plata ratelor lunare. Banii pe ia-
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nuarie vor veni în decembrie, ceea ce îi permite
så acorde lui Dorli suma cuvenitå pentru în-
tre¡inerea ei ca studentå (si so¡ie a asistentului
matematician Mihai Gavrila) pe decembrie ¿i
ianuarie (câte 700 lei). Dupå trei zile de alergat
prin Bucure¿ti, omul de 58 de ani, slåbit ¿i aflat
dupå o muncå istovitoare, se alege cu o „febrå
mare”, care îl va ¡ine la pat câteva zile, dupå
întoarcerea la Cluj. Cornelia era ¿i ea „tot
bolnavå”.

Foarte interesante sunt, desigur, rezolu¡iile
de pe coresponden¡a purtatå de traducåtor cu
„Tovarå¿ul Director”. Pe adresa lui Blaga, in-
tratå la ESPLA pe data de 21 aprilie 1953, prin
care expeditorul solicita „prima ratå din avan-
sul ce mi se cuvine potrivit contractului” (trimis
poetului la 9 aprilie 1953), este puså rezolu¡ia:
„lua¡i legåtura ¿i råspunde¡i” (dupå scris,
apar¡inând lui Al. I. ªtefånescu, directorul-ad-
junct), iar mai jos: „s-au expediat banii ¿i s-a
re¡inut avansul dat de Fondul Literar. Ss.
Beniuc”.

De asemenea, pe scrisoarea poetului din
23 septembrie 1953 (intratå la ESPLA la 28 sept.
1953), - prin care Blaga în¿tiin¡a editura cå „din
cele 12.000 versuri, câte are opera, am terminat
11.000", sperând så prezinte „opera completå
chiar în termenul prevåzut de contract, pe la
începutul lui Decembrie 1953",- directorul-ad-
junct Alis (Al. I. ªtefånescu) rezolu¡iona: „Tov.
Iosifescu/ rog a face un råspuns”. Iar mai jos,
cu alt scris, probabil Beniuc: „Tov. Balaci/ rog
urgent råspuns cå a¿teptåm manuscrisul”.
Acelora¿i (S.) Iosifescu ¿i (Al.) Balaci le este
distribuitå ¿i nota prin care poetul preciza cå,
recitind Faust, a mai gåsit câteva „gre¿eli, care
trebuie corectate, cele mai multe sunt de trans-
criere”, cu precizarea: „Sper så pot veni la Bu-
cure¿ti în såptåmâna ultimå a lui decembrie.”

Relevantå este ¿i scrisoarea lui Blaga,
înregistratå la ESPLA la 16 ianuarie 1954, prin
care poetul mul¡ume¿te editurii de a fi încre-
din¡at dactilograma Faust lui Al. Philippide spre
consultare. Drept urmare, traducåtorul este de
acord cu unele rectificåri, alteori î¿i men¡ine
pozi¡ia, explicându-se.

Så re¡inem ¿i cå, în ardorile lui Faust, Bla-
ga lucrase în paralel la un roman «à clef» ¿i
crease o sutå de poezii. Coordonatele traducerii
din caseta tehnicå: „Dat la cules 27.03.1955.
Bun de tipar 08.07.1955.”

Noua tålmåcire a lui Faust, sub semnåtura
lui Lucian Blaga, apårutå în vara anului 1955,
a înregistrat un succes de librårie fårå prece-
dent. Tirajul de peste 25.000 de exemplare a
fost epuizat doar în trei zile, în Capitalå, ¿i în
câteva ore, la Cluj.

*
„„„„„DDDDDecenii de-a rândul Dosarul Blaga a zå-

cut în colbul uitårii”, scrie dl Nicolae Mare¿ în
Prefa¡å, mergând „pe firul plåmådirii unui nou
Faust românesc”, pentru ca în partea a doua a
lucrårii så evoce opera de traducåtor a lui Lu-
cian Blaga din lirica universalå. În mare, se
cunosc autorii din literatura universalå asupra
cårora se opre¿te poetul: poeme anonime din
antichitatea egipteanå ¿i chinezå, din cea elinå
(Bakchylides, Ibicos), din poezia persanå (Nisam
Ed Din), din poezia primitivå (Tahiti, Polinezia,
Oceania, Africa de Sud, Centralå ¿i America
de Nord), din lirica francezå (Francois Villon,
Pierre de Ronsard, Paul Verlaine, Paul Valery),
din poezia italianå (Dante ¿i Petrarca), din poe-
zia germanå (Goethe, fragmente din „Faust”,
Schiller, Hölderlin, H. Heine, Conrad Ferdinand
Meyer, Rainer Maria Rilke, Stefan George, Hugo
von Hofmannstahl), din poezia englezå ¿i ameri-
canå (Sir Patric Spens, Michael Drayton, Chris-
topher Marlowe, Shakespeare, Ben Jonson,
William Blake, John Keats, Elizabeth Barrett
Brolwninng, Matew Arnold; Edgar Allan Poe,
Wal Whitman).

Partea a II-a, Avatarurile traducerii capo-
doperei Faust de Goethe, de peste o sutå de pa-
gini, fåcând loc, pe larg, considera¡iilor din stu-
diul lui Tudor Vianu privind istoria, versiunile,

tematica ¿i ideatica tragediei goetheene, se
opre¿te punctual la munca „de transpunere ¿i
redac¡ionalå de peste trei ani”, la rela¡iile tradu-
cåtorului cu editura ESPLA, la referatele întoc-
mite pe marginea traducerii blagiene, la buna
colaborare cu Philippide ¿i cu Tudor Vianu, al
cårui referat a precumpånit în hotårârea edi-
turii de a da bunul de tipar („versiunea lui Blaga
este absolut originalå ¿i adânce¿te textul ger-
man”). E o traducere „limpede cu poezie ¿i har”,
în ciuda contestårii argheziene, „o performan¡å
în traductologie”. Alte secven¡e privesc consi-
dera¡iile estetice ale operei, conform esteticia-
nului T. Vianu: aspira¡ia renascentistå cåtre
cunoa¿tere ¿i via¡å, poem al experien¡e ome-
ne¿ti, spiritul mefistofelic al råului, idealul ar-
moniei perfecte întruchipat de Elena, sinteza
geniului nordic cu cel sudic sugeratå de Eupho-
rion, dramaticul ¿i epicul operei, versifica¡ia ¿i
tålmåcirea, reu¿ita traducere blagianå („cea
mai bunå traducere”), în sfâr¿it o notå de acte
contabile.

Partea a III-a cuprinde Dosarul Blaga de
la Academia Românå, comentat par¡ial mai
sus, dar reprodus acum în mod tehnic, docu-
ment cu document, de la coresponden¡a poe-
tului cu ESPLA la referatele întocmite de scrii-
torii aminti¡i mai sus, chiar chitan¡e sau man-
date po¿tale cu sumele ¿i data plå¡ilor în avans,
începând din 1953, respectiv a dispozi¡iilor con-
tabile de platå pentru Lucian Blaga ¿i Tudor
Vianu, contracte etc. O parte din acest dosar o
cunoa¿tem din lucrarea precedentå „Episto-
larul de la Academia Românå”.

PPPPPostfa¡a, Blaga – Goethe sau despre «rebe-
liunea inteligen¡ei» în Faust, reia o micå parte
din considera¡iile ¿i documentarul nostru „Bla-
ga-Goethe, afinitå¡i elective” („Scrisul Româ-
nesc”, 2012), relevând evolu¡ia spiritului creativ
blagian de la wertherianismul ¿i nietzschea-
nismul tinere¡ii (mårturisite de altfel de poet),
la faustianismul maturitå¡ii artistice, opera lui
Blaga fiind un summum de atitudini, marcat
de freamåtul marilor idei de la cumpåna secole-
lor în care a tråit. Între toate acestea, faustia-
nismul vine så-i exprime profilul psiho-artistic
¿i så-i marcheze în mod distinct opera. Iar me-
toda prin care punem în eviden¡å aceastå
probantå similitudine nu este alta decât aceea
a „afinitå¡ilor elective”, inspiratå sintagmå
goetheeanå, definind o perspectivå coerentå,
func¡ionalå, plinå de toate promisiunile radio-
grafierii hermeneutice.

În continuare, postfa¡a noastrå (ini¡ial, de
mai mari dimensiuni!) face o evocare a con¡i-
nutului ideatic al operei, punctând câteva sem-
nifica¡ii simbolice ¿i tâlcul de profunzime al
operei în cunoa¿terea lumii „mici” (Partea I) ¿i

NICOLAE MAREª

BLAGA – 125

SONETUL INEDIT: PELERINII

Cercetând manuscrisele pentru Epistola-
rul Blaga existente la Academia Românå,
publicat cu ceva ani în urmå, am gåsit poemul
olograf Pelerinii. Un sonet de mare sensibilitate
de facturå sapien¡ialå, care pune în valoare
menirea fiin¡ei umane, de a cåuta necontenit
prin våi ¿i mun¡i. Omul /pelerinul indian ce
„î¿i întinde în praf fåptura”/ nu-i decât  måsu-
ra/ unui drum de împlinit. Am spune: încå un
aforism la nemuritoarele: Pietre pentru Templul
meu.

a celei „mari” (Partea II), cu perspectiva acelui
ideal socio-uman, al altruismului de larg orizont
reformator umanistic ¿i de perspectivå soterio-
logic-eliberatoare, „care nici în eoni nu poate
så disparå”...

În final, sunt reproduse fotografic, la o rezo-
lu¡ia foarte greu de citit, dactilogramele textelor:
Întîlnire cu Goethe (15 p.) ¿i „Faust” ¿i problema
traducerilor (11 p.).

În totul, „edi¡ia alb-negru” a studiului Lu-
cian Blaga – traducåtor, traductolog, valorificå,
la modul exemplar, un material documentar
amplu, produs de-a lungul câtorva ani privind
traducerea unei opere celebre, dosar aflat mul-
tå vreme în arhiva Academiei Române, asupra
cåruia doar dl Nicolae Mare¿ s-a aplecat cu
hotårârea de a-l restitui complet istoriei noastre
literare ¿i de a releva voca¡ia de „traductolog” a
poetului Lucian Blaga, „cea mai goetheanå per-
sonalitate a literaturii noastre” (ªtefan Aug.
Doina¿), care reface, de fapt, pe cont propriu ¿i
într-o acutå modernitate, aceastå mare aven-
turå a spiritului, în noul context intelectual ¿i
artistic al secolului al XX-lea.

ZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEA
Tg.-Jiu, 25 decembrie 2020
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Încå din 1975, când
îmi sus¡ineam licen¡a în
filologie la Universitatea
din Bucure¿ti, avându-l
coordonator ¿tiin¡ific al
lucrårii pe conf. univ. dr.
Eugen Simion, recent în-

tors dupå lectoratul de la Sorbona – Paris IV
(1970-1973) urmat de o burså de studii în
RFG (1974), aveam fa¡å de acesta o pre¡uire
aparte. Îi citeam cu interes deosebit articolele
publicate prin revistele Uniunii Scriitorilor, îi
consultam cår¡ile (figurând în bibliografia
pentru examene) ¿i aveam så-l cunosc mai
bine odatå cu alegerea temei pentru licen¡å
de pe lista depuså la Catedra Facultå¡ii de
limba ¿i Literatura Românå. Încercasem la Al.
Piru (propunând eu o temå cu Mateiu Cara-
giale), dar ¿i la George Munteanu (având li-
berå pe lista lui o temå despre Ioan Slavici),
dar, våzând cå temele libere de pe listele aces-
tora nu prea consonau cu spiritul meu, am
acordat aten¡ie listei lui Eugen Simion, des-
pre a cårui exigen¡å se vorbea printre noi,
absolven¡ii. Mi-am ales astfel, de pe lista aces-
tuia, „Temele poeziei lui Lucian Blaga”, poetul
descoperit în ultimii ani de liceu, când apåru-
serå în BPT cele douå volume de poezii (1968),
prefa¡ate de George Iva¿cu ¿i cu un tabel cro-
nologic întocmit de Mircea Tomu¿ (viitorul
meu conducåtor de doctorat la Universitatea
din Sibiu, 2000-2004).

La examenul din primåvara lui 1975,
i-am înaintat lui Eugen Simion lucrarea în-
cheiatå, legatå deja, fapt ce l-a surprins, sus-
¡inerea având loc la 23 iunie 1975 la sediul
Catedrei de limba ¿i literatura românå, prezi-
dentul fiind Pompiliu Marcea, iar din comisie
fåcând parte ¿i George Ganå.

ºin minte foarte bine cå, în discu¡ia preli-
minarå privind întocmirea lucrårii mele de li-
cen¡å, Eugen Simion mi-a spus cå ar dori så
nu merg pe o interpretare „cålinescianå”, ci
pe metoda noii critici franceze, indicându-mi
¿i numele tematistului Jean-Pierre Richard,
tocmai tradus la noi cu „Poezie ¿i profunzime”.
Mi-a fost îndeajuns recomandarea, råmânând
så må pun în temå cu „metoda” tematismului
richardian ¿i så schi¡ez un Axamentum/ Cu-
prins al interpretårii mele (refåcutå în cea mai
mare parte, interpretarea mea a fost reluatå
par¡ial în lucrarea de doctorat „Lucian Blaga.
Dinamica antinomiilor imaginare”, editatå la
„Media Concept” din Sibiu în 2004).

Eugen Simion urmårise cu mare interes
cursurile lui Jean-Pierre Richard la Universi-
tatea de la Vincennes, fiind la un moment dat
înscris la acesta cu un doctorat în literatura
fantasticå interpretatå din perspectivå temati-
cå, proiect postuniversitar din påcate abando-
nat (înså cu Jean-Pierre Richard va realiza ¿i
un interviu).

Ceea ce vreau så accentuez e faptul cå
tânårul E. Simion se instruise în Fran¡a ¿i nu
numai în domeniul noii critici (Roland Bar-
thes, Jacque Lacan, George Poulet, Marcel
Raymond, Jean Rousset, Jean Starobisky),
cunoscându-i pe Mircea Eliade, Eugen Iones-
co, Emil Cioran. Despre to¡i ace¿tia va scrie
în jurnalul „Timpul tråirii, timpul mårturisirii:
jurnal parisian” (prima edi¡ie în 1977) ¿i mai
apoi studii consistente de o fascinantå dezvol-
tare a ideilor, reliefând geniul inconfundabil

al acestor scriitori români, edita¡i, sub egida
Academiei Române, în seria de „Opere funda-
mentale” a Funda¡iei Na¡ionale pentru ªtiin¡å
¿i Artå, al cårei pre¿edinte este.

Încå din anii 70, „simpla criticå de gust”,
ca ¿i „critica formelor”, nu-l mai satisface pe
tânårul universitar („mi se pare azi insufi-
cientå”), el militând pentru „un sistem de lec-
turå” („un mod personal de a te apropia de
operå, un demers care, folosind mijloace vari-
ate, descoperå figura spiritului creator”). „Fi-
gurå” ce trebuie så eviden¡ieze atât „filosofia
existen¡ei ¿i calitatea expresiei” dar ¿i „pozi¡ia
fa¡å de obiecte”, deopotrivå cu „fantasmele
care intrå în operå”. În general, preciza criti-
cul, „opera exprimå nu numai universul pe
care autorul îl poartå, dar ¿i felul în care acest
autor asumå universul de care este purtat.”
Iar figura eponimå a criticului literar nu ar fi
aceea a unui Canibal, ce trebuie trimis în lan-
¡uri la ¿coalå, ci a unui „încântåtor” personaj
shakespearian, Mercu¡io, confident spiritual,
„cel care moare pentru cå nu se în¡eleg în pri-
vin¡a întâietå¡ii Montaiguii ¿i Capule¡ii
literaturii...”

Regåsim în sintezå acest crez literar ¿i în
Bibliografia aproape exhaustivå „Eugen Si-
mion” alcåtuitå de acad. Mihai Cimpoi la volu-
mul de fa¡å (pp.17-41), consemnând bogata
operå a criticului literar ¿i editorului de excep-
¡ie, încununat cu premii, ordine ¿i medalii ale
Statului Român (¿i nu numai), „în semn de
apreciere pentru întreaga operå dedicatå na¡i-
unii ¿i culturii române”... În mai multe rân-
duri laureat al Academiei Române (1977) ¿i
al Uniunii Scriitorilor din România (de cinci
ori).

Recunoscute, îndeob¿te, meritele acade-
micianului critic literar, prof. univ. Eugen Si-
mion, nu sunt deloc pu¡ine, dimpotrivå, aces-
tea cuprind o plajå largå de preocupåri ¿i iz-
bânzi dintre care am aminti: membru cores-
pondent, vicepre¿edinte ¿i pre¿edinte al Aca-
demiei Române cu douå mandate (1998-
2006), membru al Academiei Europene cu
sediul la Londra, al Academiei de ªtiin¡e a
Moldovei de la Chi¿inåu, al Academiei de
ªtiin¡e Morale ¿i Politice a Fran¡ei, al Acade-
miei Greciei, membru al Academiei Regale de
ªtiin¡e din Danemarca, DHC al mai multor
universitå¡i române¿ti ¿i stråine, redactor ¿i
director al revistei „Caiete critice” (în care a
apårut ¿i o cronicå pertinentå semnatå de re-
gretata Jeana Morårescu la lucrarea noastrå
din 1995 „Poezia lui Lucian Blaga”, purtând
pe coperta a IV-a un fragment din referatul
întocmit de Eugen Simion în vederea sus¡ine-
rii licen¡ei mele din 1975), editor al impresio-
nantei serii de opere eminesciene facsimilate
(exemplara „lec¡ie eminescianå”, în epoca in-
ternetului!), Manuscrisele Mihai Eminescu
(38 volume), încununat cu Premiul na¡ional
de istorie ¿i criticå literarå „Petru Cre¡ia”,
coordonator al Dic¡ionarului General al Lite-
raturii Române (7 vol., ajuns azi la o nouå
reeditare, în care, din påcate, subsemnatul,
membru USR din 2007, nu se regåse¿te!?),
cercetåtor ¿i apoi director al Institutului de
Criticå ¿i Teorie Literarå „George Cålinescu”
al Academiei Române (din 2006) ¿i organiza-
tor al unor Seminare Interna¡ionale „Penser
l’Europe” pe teme de Culturå, Învå¡åmânt ¿i
Spiritualitate Europeanå, Cavaler al Ordinu-

lui Legiunii de Onoare a Fran¡ei... ªi nu în
ultimul rând cår¡ile sale intrate în biblio-
grafiile tematice obligatorii, despre „Proza lui
Eminescu”, despre „scepticul mântuit” E.
Lovinescu, despre „Scriitori români de azi”
(I-IV) ¿i „Diminea¡a poe¡ilor”, despre „fic¡iu-
nea” ¿i, în general, „poetica” Jurnalului, apoi
„fragmentele critice” despre „existen¡iali¿tii”
Eliade, Noica, Cioran, Mircea Vulcånescu ¿i
„tânårul Eugen Ionescu”, despre „cruzimile
moralistului jovial” Ion Creangå, la care se
adaugå traducerile operei sale în englezå,
francezå, sârbå, maghiarå ¿.a. Mai putem
aminti ¿i alte prestigioase func¡ii ¿i demnitå¡i:
pre¿edinte al Consiliului Na¡ional pentru Cer-
tificarea Diplomelor ¿i Certificatelor Universi-
tare, apoi pre¿edinte al Comisiei Na¡ionale
pentru Certificarea Diplomelor ¿i Certificatelor
Universitare în domeniul Filologie (din aprilie
2006)...

În ciuda unor vehemente critici ¿i contes-
tåri, dintre care amintim, la extreme, „întâm-
pinarea” polemicå, confraternå (oarecum) pro-
fesionistå a criticului Gheorghe Grigurcu,
precum ¿i „nod-papurismul” critic al Roxanei
Sorescu ori impardonabila/ excesiva ie¿ire
umoralå a unui Adrian Marino, dizgra¡ios
spectacol de diaristicå post-mortem („un
carierist implacabil, un parvenit, un intelec-
tual la prima genera¡ie”, „ipocrit inegalabil”
etc.).

Så låsåm istoriei literare astfel de contro-
verse ¿i så apreciem cå, în totul, avem a face
cu „Modelul de existen¡å Eugen Simion”, con-
form exegezei semnate de acad. Mihai Cimpoi,
cu un Cuvânt înainte de Valeriu Matei (Chi¿i-
nåu, 2018).

*
Lucrarea dlui Florian Copcea, EUGEN

SIMION sau mitul existen¡ial al scriiturii, apa-
re înso¡itå de un Cuvânt înainte de Paul Are-
tzu ¿i o Postfa¡å de acad. Mihai Cimpoi (Editu-
ra Grafix, Craiova, 2019, 206 p.). Este o lucra-
re omagialå despre unul din scriitorii de sea-
må ai vremii noastre (critic ¿i istoric literar,

Florian COPCEA:
EUGEN SIMION

SAU MITUL EXISTENºIAL AL SCRIITURII
Cuvânt înainte de Cuvânt înainte de Cuvânt înainte de Cuvânt înainte de Cuvânt înainte de Paul AretzuPaul AretzuPaul AretzuPaul AretzuPaul Aretzu. Postfa¡å de . Postfa¡å de . Postfa¡å de . Postfa¡å de . Postfa¡å de Mihai CimpoiMihai CimpoiMihai CimpoiMihai CimpoiMihai Cimpoi (Editura Grafix, Craiova, 2019, 206 p.) (Editura Grafix, Craiova, 2019, 206 p.) (Editura Grafix, Craiova, 2019, 206 p.) (Editura Grafix, Craiova, 2019, 206 p.) (Editura Grafix, Craiova, 2019, 206 p.)
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editor, eseist, profesor universitar, academi-
cian etc.), care, la împlinirea vârstei de 85 de
ani (n. 25 mai 1933, Chiojdeanca-Prahova),
a fost sårbåtorit în Aula Academiei Române,
recunoscându-i-se meritele în Cultura ¿i
Literatura Românå. Lucrarea criticului ¿i
istoricului literar Florian Copcea ne aminte¿te
de monografia alcåtuitå de Andrei Grigor,
„Eugen Simion” (antologie comentatå, recep-
tare criticå, Bra¿ov, Editura Aula, 2001), de
alta „Eugen Simion  70. Manual de trudire a
cuvântului”( Editura Univers Enciclopedic,
Bucure¿ti, 2003), dar ¿i de volumul omagial
„Eugen Simion 80", îngrijit de Lucian Chi¿u,
Gheorghe Chivu, Andrei Grigor (Editura
Tracus Arte, Bucure¿ti, 2013). Personalitatea
criticului ¿i profesorului academician Eugen
Simion a fost apreciatå la justa ei valoare de
scriitori consacra¡i, între care amintim pe Alex
ªtefånescu, Ion Simu¡, Iordan Datcu, Ion
Brad, Mircea Popa, Tudor Nedelcea, Daniel
Cristea-Enache ¿.a.

Autorul î¿i structureazå lucrarea pe anu-
mite direc¡ii, acordând un spa¡iu mai amplu
interesului acordat de Eugen Simion
jurnalului ¿i, în general, diaristicii, comen-
tând pårerile unor ilu¿tri comentatori români
¿i europeni. Este vorba de „un demers critic
despre jurnalul intim”, cum apreciazå postfa-
¡atorul lucrårii, acad. Mihai Cimpoi, amintind
cå jurnalul intim este „o expresie a eului, un
document mult mai interesant ¿i mai expresiv
decât o operå de artå”, care, atunci când apar-
¡ine unei personalitå¡i publice ¿i måre¡e,
devine mai interesant, mai sugestiv ¿i semnifi-
cativ, mai revelatoriu.

Autorul scrie despre Eugen Simion cutre-
ierând „prin labirint, în cåutarea timpului
mårturisit”, reconsiderând acest „demers her-
meneutic de recuperare a non-fic¡iunii” ¿i
axându-se pe o anumitå poeticå a jurnalului,
a¿a cum aceasta se desprinde din lucrårile
marelui critic: Jurnalul, operå literarå non-
fictivå, (Re)construc¡ia mitului jurnalului
intim, Text ¿i context în diarismul românesc,
Arheologia jurnalului intim. Arta aceasta,
continuå ¿i exorcizantå, a „re-naratizårii
unuia dintre cele mai spectaculoase genuri
omologate ale literaturii: jurnalul intim” o
datoråm, scrie dl Copcea, „rafinatului, aristo-
cratului, vizionarului, celebrului Eugen
Simion.”

Considera¡iile lui Eugen Simion despre
noile paradigme diaristice, episteme, declicuri
hermeneutice precum „moartea ¿i întoarcerea
autorului”, „fic¡iune-nonfic¡iune”, „eul pro-
fund-eul pur”, „eul ¿i eul narator”, rela¡ia „Eu
– Celålalt – Celålalt/Cititorul”, „le dehor-le
dedans”, „Text-Metatext-Arhitext-Context”,
„om exterior – om interior”, „personaj” ¿i „per-
sonaj problemå” sau „personaj ascuns”,
mit-literaturå, intertextualitate-transtextua-
litate, timp concret-timp mårturisit ¿.a. sunt
de un cuceritor excurs interpretativ în care
freamåtå la un loc erudi¡ie ¿i spirit cårturå-
resc, precizie terminologicå ¿i nuan¡å a con-
ceptelor, cursivitate ¿i expresivitate, spirit
critic ¿i empatie, måsurå ¿i echilibru... Dl
Copcea considerå pe bunå dreptate cå din
toate aceste cår¡i privind problemele diaristicii
(genezå, statut, izomorfisme, func¡ii...) se
poate desprinde cu claritate o „artå poeticå”
a jurnalului ca gen individual de mare expre-
sivitate ¿i diferen¡å prozasticå specificå. Este
vorba de o poeticå a jurnalului intim, specie
a literaturii de frontierå centrate pe experien-
¡a directå, nemijlocitå, pe autenticitate ¿i ve-
rosimilitate, pe asumarea unei depline liber-
tå¡i, într-un timp al singularitå¡ii reflexiv- cre-
ative, literaturå ce poate fi cititå pentru ea
înså¿i ¿i prin ea înså¿i. Nu este deloc „un gen

minor”, cum îl considerå unii comentatori,
dimpotrivå avem a face cu o fa¡etå a scrii-
torului care „se mårturise¿te” ¿i „se explicå”,
ba chiar se „spovede¿te” în fa¡a foii de hârtie,
jurnalul având ¿i aceastå func¡iune terapeu-
ticå, despovåråtoare, tinzând la redemp¡iune
(v. recentele „Pagini de jurnal” ale poetului
Eugen Dorcescu, Îngerul adâncului , I, ¿i
Adam, II, apårute în 2020 la Editura „Mirton”
din Timi¿oara). Dincolo de a fi, în unele cazuri
de egotism excesiv, operå de „toaletare”
antumå (ori postumå) a propriei imagini,
jurnalul poate exprima, prin o tranzitivitate
sincerå ¿i spontanee, eul profund al scrii-
torului, ajutând la în¡elegea mai bunå, mai
nuan¡atå, mai credibilå a autorilor ¿i operelor
lor. Pornind de la rezerva/ neîncrederea lui
G. Cålinescu asupra acestui gen marginal („o
prostie”!) ¿i evocând atâtea realizåri ale
genului în literaturile românå ¿i universalå,
Eugen Simion ajunge la concluzia cå jurnalul
reprezintå un gen aparte, bine individualizat
de o „poeticå” proprie diarismului reconsi-
derat estetic, „un adevårat gen literar”, cum
aprecia Eugen Ionescu.

Dl Florian Copcea trece în revistå toate
scrierile lui Eugen Simion privitoare la
jurnalul intim, relevând varii concep¡ii despre
acest gen „de frontierå” la scriitori ¿i teoreti-
cieni de seamå (Virginia Woolf, Paul Claudel,
Roland Barthes, Blanchot, Samuel Pepys,
Maine de Biran, Benjamin Constant, Maurice
de Guérin, Paul Léautaud, Robert Musil, Tho-
mas Mann, Raymond Queneau, Witold
Gombrowicz ¿.a.).

Având ¿i în literatura românå o oarecare
tradi¡ie, de la notele de cålåtorie în China ale
lui Nicolae Milescu (sec. XVIII) ¿i jurnalul ro-
mantic din secolul urmåtor (C. A. Rosetti), la
concrete¡ea nota¡iei de „Bildungsroman” (Titu
Maiorescu) ¿i formulele variate practicate de
Mateiu I. Caragiale, Gala Galaction, E. Lovi-
nescu, O. Goga, Liviu Rebreanu, Mihail
Sebastian, Jeni Acterian, Ar¿avir Acterian,
Alice Voinescu, Geo Bogza, Marin Preda,
Radu Petrescu, Ion D. Sîrbu, N. Steinhardt,
D. ºepeneag, Mircea Zaciu, jurnalul råspun-
de deopotrivå unor nevoi suflete¿ti ¿i spiri-
tuale, re¡inând în ¡esåtura prozaismului såu
o imagine ce se vrea cât mai naturalå, au-
tenticå, nefardatå, ne-denaturatå de tot felul
de inten¡ii ¿i conven¡ii ale scriiturii...

Cercetåtorul mehedin¡ean remarcå
marea voca¡ie de estetician „moralist” a lui
Eugen Simion, spiritul disociativ-sistema-
tizant, talentul portretistic, în cadrul exege-
zelor sale privind diaristica, precum ¿i dubi-
ta¡iile criticului despre existen¡a „jurnalului
intim” în literatura noastrå interbelicå, perioa-
då de realå înflorire (Eliade, Ionescu), dar ¿i
de re¡inere/ dezinteres din partea unor critici
(Lovinescu, Cålinescu; Pompiliu Constanti-
nescu, Perpessicius, Vladimir Streinu ¿.a.).
Devenit un gen „de sertar” dupå Al Doilea
Råzboi Mondial, jurnalul va fi reconsiderat de
un Marin Sorescu, autor al mai multor vol-
ume, våzând în diari¿ti nici mai mult nici mai
pu¡in decât ni¿te „grefieri ai sufletului”.

Foarte interesantå este sec¡iunea Ad-
denda, în care autorul reproduce câteva „file
råtåcite” de jurnal propriu din vara lui 2018,
din care aflåm cå s-a aflat alåturi de acad.
Mihai Cimpoi în corectura volumului acestu-
ia, Modelul de existen¡å Eugen Simion, ce
urma så fie lansat la Congresul Mondial al
eminescologilor de la Chi¿inåu din septem-
brie. Atras fiind la rându-i de personalitatea
literarå a lui Eugen Simion (pe care-l cunos-
cuse la Chi¿inåu, la Academia de ªtiin¡e a
Moldovei, sus¡inând împreunå o conversa¡ie
pe tema Eminescu), autorul îi mårturise¿te

academicianului cå fa¡å de Eugen Simion are
o pre¡uire aparte, apreciindu-l drept „un
enciclopedist, o minte luminatå”. Necunos-
cându-i întreaga operå, dl Cimpoi va solicita
secretarei de la Academia Românå så-i trimitå
pentru tânårul admirator „Posteritatea criticå
a lui Eugen Lovinescu”. Mai mult chiar, dl
Copcea î¿i sus¡inuse doctoratul sub coordo-
narea ¿tiin¡ificå a acad. Mihai Cimpoi, cu
tema „Ideea europeanå în opera lui Mihai
Eminescu”. În Addenda 2, sub titlul Eugen
Simion privindu-l pe Lovinescu în oglinzile
posteritå¡ii, dl Copcea realizeazå un comen-
tariu strâns asupra cår¡ii lui Eugen Simion,
„Posteritatea criticå a lui Eugen Lovinescu”
(2017), o continuare de fapt a cår¡ii prece-
dente, „Lovinescu în epoca post-modernis-
mului ¿i a globalizårii”. Revine lui Eugen
Simion meritul de a insista pe „degetul de lu-
minå” al esteticului în aprecierea operelor lite-
rare reprezentat de criticul sburåtorist ¿i doc-
trinarul sincronismului, care ¿i-a gåsit în
acesta un „ilustru cårturar (care) a elaborat
un fundamental recurs la metodå, disecând
opera deschiså a unui fåuritor al limbajului
nou al criticii române¿ti moderne, cum îl
calificå, pe E. Lovinescu, Ov. S. Crohmålni-
ceanu, în „Literatura românå între cele douå
råzboaie mondiale” (vol. III, Minerva, 1975,
p. 159).

În totul, cartea despre Eugen Simion vine
så confirme viabilitatea esteticå a jurnalului
intim în literatura românå, scrieri de gen ce
pot fi citite nu numai pentru „interesul lor
documentar” dar ¿i pentru savoarea acestora
de a constitui „scrieri literare subiective”.

„Meritul studiului lui Florian Copcea
este, înainte de toate, nu încap discu¡ii, acela
de a demonstra, împreunå cu analizele re-
marcabile ale academicianului Eugen Simion,
revela¡iile (splendoarea ¿i mizeria) diarismului
românesc”, conchide în Postfa¡a sa acad.
Mihai Cimpoi.

Subscriem cu remarca privind multitu-
dinea de merite în plan cultural, literar ¿i jur-
nalistic (fiind prezent ¿i în presa de dincolo
de fruntarii, în Serbia, Republica Moldova
etc.), deopotrivå cu modestia autorului,
talentat critic ¿i istoric literar, eseist, prozator
¿i diarist din ªimianul Mehedin¡ilor, ale cårui
studii monografice, sinteze ¿i istorii literare
(privind îndeosebi literatura de limbå românå
din Serbia) sunt întru totul remarcabile.
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„Så scrii azi despre o societate etnograficå,
dacå nu e totul anacronic, nu ar mai spune ni-
mic nou, cu atât mai mult pentru etnologi”, ne
previne într-un „ab initio” dl Iulian Chivu, reve-
nind ¿i de data aceasta „cu un gând nou” spre
domeniile unor mai vechi teoretizåri ¿i aplica¡ii
(etnologie, folclor, spiritualitatea româneascå
matricialå, în general), „fårå nostalgii ¿i fårå
vreo inten¡ie reparatorie, ci ca så închid doar o
acoladå peste timp, în zarea continuitå¡ii”
(Prejudecarea judecå¡ii). Revåzând lista biblio-
graficå, vom aminti lucrårile dedicate prozei po-
pulare fantastice, folclorului teleormånean ¿i,
mai ales, comentårii ¿i analizei unor fenomene
de etnologie (¿i etnosofie) româneascå: antologia
„Basmul cu Soarele ¿i Luna” (1988), „Folclor din
satele de pe Burdea” (1994), „Cultul grâului ¿i
al pâinii la români” (3 edi¡ii, 1997-2017), „Se-
miozå ¿i deictica  semnului în credin¡ele româ-
ne¿ti (2006),  „Studii ¿i articole de etnologie”
(2008), „Homo Moralis. Mari paradigme etice ¿i
etosul românesc” (2 ed., 2008, 2016), „Spiritul
pendulator. Eseurile de la Stuttgart, I” (2010),
„Solemnitatea ignoran¡ei. Eseurile de la Stutt-
gart, II” (2012); „Iordan Datcu sau a tråi printre
¿i pentru cår¡i” (vol. I-2012, II-2018).

Romancier de real talent vizionar ¿i cons-
tructiv (dintre care ne-a fost dat så comentåm
„Crepuscul la Ullervad”, 2014; „Predat sau Te-
roarea absurdului”, 2019 ¿i „Cenu¿a tatålui”,
2020), dar ¿i eseist ori autor al unor volume de
„lecturi intermitente” ¿i „reflexive” („Lecturi re-
flexive, 2015; „Heterogene”, 2018; „A FI – ca dife-
ren¡å”, 2020; „Polifonii convergente”, 2021), scrii-
torul Iulian Chivu este, fårå îndoialå, un eseist
de larg orizont cultural, îndeosebi în domeniul
etnologiei, precum în „retrospectiva etnologicå”
de fa¡å, Premise române¿ti de filosofie liminarå,
fixatå pe definirea specificitå¡ii unui popor, „care
nu-¿i cer¿e¿te identitatea de la nimeni, ci î¿i
exercitå doar libertatea de a o legitima onest,
fårå exaltåri, în circuitul de valori universal-
altfel riscå så råmânå pe termen lung doar «o
poten¡ialitate», a¿a cum li s-a repro¿at români-
lor.”

Pornind de la considerentul cå etnologia
româneascå (în genere, cultura popularå) poate
oferi, atât în plan material cât ¿i în acela al ex-
presiei, „suficiente premise ale unei filosofii a
vie¡ii ¿i a mor¡ii cu importante amprente d exis-
ten¡ialism”, autorul aduce în discu¡ie credin¡e,
ritualuri, poezia liricå ¿i baladescå, registrul
bogat al alegoriilor, spa¡io-temporalitatea bas-
mului, dimpreunå cu „profunzimea faptelor
simple, dar semnificative” ¿i, nu în ultimul rând,
în „spiritul såu perceptibil în euritmie foneticå
¿i sintacticå, în figurativ, în atitudini ¿i idei”.
De aici provocarea întru „cåutarea unui rås-
puns” care så satisfacå „o exigen¡å la care obligå
atâtea lucråri de etnologie, de culturologie, de
filosofie”, toate referitoare la „personalitatea ro-
mânului” la „firea”, „spiritul”, „psihologia” ¿i
„sensibilitå¡ile lui naturale, particulare ¿i,
datoritå acestora, semnificative”.

Universul (astfel) contemplat trece, în ten-
siunea reflectårii sale, dinspre mitic ¿i religios
spre filosofie, statornicindu-se în indici generali
de spa¡io-temporalitate, mai întâi din perspec-
tiva antinomiilor „sus-jos” ¿i „etern-efemer” (sau
rela¡ia deloc antinomicå citatå „aici – dincolo”,
sesizatå de acad. Mihai Drågånescu) – „în raport
de care românul ¿i-a ordonat propria cosmo-
gonie”. Sub acest aspect, etnologia româneascå,
neavând contradic¡ii de fond, este oarecum

omogenå, coerentå, lumea reflectatå fiind „o
poten¡ialitate”... Este amintitå strålucita ¿coalå
româneascå de etnologie din interbelic (Dimitrie
Gusti, Ernest Bernea), supuså unei „ideologizåri
agresive” în comunism, dar ¿i numele unor per-
sonalitå¡i precum Lucia Apolzan, Ion Chelcea,
Dumitru Dråghicescu, Anton Galopen¡ia, Traian
Herseni, Petre ªtefånucå, Mircea Vulcånescu,
fårå de care etnologia noastrå ar fi råmas doar
la nivel teoretic.

Amintind, mai întâi, de „influen¡e ¿i împru-
muturi”, exercitate pe arii mari ¿i din fonduri
comune, de la indo-asiatici la civiliza¡iile din
Orientul Mijlociu, aria egeeanå europeanå, a civi-
liza¡iilor sud-americane etc., autorul observå cå
între acestea sunt anumite „similitudini”,
cunoa¿terea plecând pretutindeni de la acelea¿i
„premise” ¿i fåcându-se cu acela¿i „poten¡ial
natural ¿i cultural”.

Un prim element identificat de marii gân-
ditori, români ¿i stråini, ar fi „modelul dualist”,
întrebårile cauzalitå¡ii urmând „în cascadå”
pentru „homo sapiens”, råspunsurile ordonân-
du-se „dupå acelea¿i criterii, doar cauza care
cauzeazå fårå a avea vreo cauzå a condus spre
ordonarea diferitå a nevoii de conformare”.
(s.m.). Printr-o astfel de anadiplozå, autorul su-
gereazå, de fapt, cå fiin¡a primitivå a perceput
realitatea cu acea uimire contemplativå care nu
avea un råspuns adecvat decât în „nevoia de
conformare”. În ceea ce prive¿te poporul român,
este amintit „un fond larg ¿i de sorginte tracicå,
modelat cu valori ale reflec¡iei din zone influen-
te, dar tot mai restrânse odatå cu formarea ¿i
dezvoltarea etnicå, tot mai diferen¡iate
istorico-social. Mitologia teogonicå din spa¡iul
cultural românesc relevå, a¿adar, un articulat
„model dualist” („Binele ¿i Råul”), prilej pentru
autor de a aduce în discu¡ie gnozele occidentale,
doctrina Cabala sau alte teze apocrife, între care
legendele cosmogonice române¿ti îl men¡ioneazå
pe Nefârtate la crearea Påmântului. De unde
dezvoltarea exhaustivå a lui Romulus
Vulcånescu din „Mitologia românå”, despre
mituri ¿i miteme ale haosului preexistent,
noncreatului ¿i premateriei („Haosul este
matrice precosmogonicå, în care apele
primordiale plutesc...”). Despre Demiurgul „cel
Bun” ¿i „cel Co¡car” scria ¿i I. P. Culianu, iar
prin „mitul arhon¡ilor” aceste idei dualiste se
prelungesc în Bogomilism, în Catharism pânå
la nihilismul lui Nietzsche. Dualismul folcloric
din cultura noastrå este o interpretare sui
generis a lumii privind alegoria celor douå prin-
cipii co-eterne, fapt exprimat de raportul
concuren¡ial dintre Fârtate ¿i Nefârtate, dupå
cum aflåm de la Nicolae Cartojan, dar ¿i din
atâtea legende cosmogonice similare din
Bucovina pânå în Oltenia. Sprijinit pe conside-
ra¡iile unor autori stråini (A. Van Gennep, Em.
Cassirer, Claude Lévi-Strauss, I. P. Culianu, dl
Iulian Chivu rezumå aceste speculative idei de
teogonie, antropogonie ¿i teosofie, totul regå-
sindu-se în cultura noastrå popularå, tipologiile
legendelor ordonând o bogatå produc¡ie folclo-
ricå (de la cele etiologice la cele privind fenome-
nele meteorologice ¿i cosmosul), cu o vechime
situatå „în vremea formelor precre¿tine ale vie¡ii
sociale”. Aceste forme expresive ale „pågânismu-
lui” au trecut în „profan”, ortodoxismul de mai
târziu manifestând „toleran¡å” fa¡å de tradi¡ia
popularå adânc înrådåcinatå în credin¡e. Ceea
ce observase ¿i Mircea Eliade, dar ¿i ceea ce sus-
¡inea, bunåoarå, cercetåtorul pr. Dumitru Bå-

O re-definire a românismului:

la¿a, Pleroma dacicå din cultul solar zalmoxian
trecând în Împårå¡ia Luminii din Eclesia cre¿-
tinå („De la Zamolxe la Iisus Hristos”, Ed. „Cuget
Românesc”, 1993). Astfel, cre¿tinarea dacilor nu
a cunoscut, la nordul Dunårii, acte samavolnice
¿i martiragii, fenomen ce s-a fåcut printr-o
asimilare deplinå de cåtre ortodoxie a unor cre-
din¡e geto-dacice, persistente pânå azi în unele
obiceiuri... Mitul lui Zalmoxis, de un teism „uni-
tarian” consolidat prin credin¡a în nemurirea
sufletului, s-a dizolvat în credin¡a cre¿tinå a
nemuririi, Dumnezeul din folclorul românesc
fiind „un Dumnezeu unic, absolut, exterior
naturii ¿i totodatå imanent ei prin actul Lui cre-
ator”. Este, desigur, vorba de reprezentårile
Dumnezeirii, ale Sacrului ¿i Profanului din
mentalitatea acelui „cre¿tinism popular ¿i cos-
mic” despre care s-a scris atâta, pe acest filon
altoindu-se ¿i ideea de „mesianism ¿i mioritism
românesc”, o cercetare „metodicå” începând
odatå cu ªcoala sociologicå a lui Dimitrie Gusti,
precum ¿i a unor ilu¿tri gânditori care au definit
specificul românismului ca mod de via¡å ¿i stil
al fiin¡årii, fie la modul elogios precum D.
Dråghicescu, C. Rådulescu-Motru, M. Ralea, L.
Blaga, M. Vulcånescu, M. Eliade, C Noica, fie în
note mai critice precum E. Cioran, care scria cå
românul ¿tie prea multe despre via¡å ¿i moarte
„dar nu în¡elege nimic din istorie”, bizantinismul
a¿ezându-se peste noi ca un vål negru care
ne-a ascuns „lumina” Occidentului, de unde
repro¿ul acut adus „mioritismului” care ¿i-ar fi
pus amprenta cu matricea lui stilisticå pe tot
orizontul nostru istoric... A¿adar, ruralismul
nostru ne-a men¡inut suspenda¡i în istorie „în
inactualitate substan¡ialå”, crede Cioran,
refuzând a vedea „angajårile” istorice ale
poporului român ori de câte ori fiin¡a lui era în
primejdie, de la Basarab I pânå la råzboaiele din
urmå... Istoria noastrå este o istorie de martiri,
iar ortodoxia (încadrabilå într-o „pasivitate
fatalistå” specificå civiliza¡iilor orientale) a
reprezentat un catehism al rezisten¡ei române¿ti
la atâtea provocåri istorice, ferindu-ne de
„pragmatismul”/ voluntarismul occidental al
unui Ev Mediu întunecos... Multe din
råspunsuri le gåsim în „Trilogiile” lui Lucian
Blaga, îndeosebi în Trilogia culturii, prin
definirea spiritului românesc, a matricei stilis-
tice a spa¡iului mioritic, a culturii „minore” pe
care s-a întemeiat cultura „majorå”...

În capitolul „Sisific, între Orizont ¿i Destin”,
autorul scrie despre „suferin¡a neîmplinirii” la
români, popor de cumpånå, formulând totodatå,
dupå evocarea atâtor neîmpliniri ¿i provocåri
istorice din ultimul secol, un „postulat social ¿i
orizont etnic”. Citând din gazetåria militantå
eminescianå (v. problema Basarabiei într-un
serial întreg sau incriminarea unei corup¡ii
endemice!), na¡ionalismul poetului nefiind deloc
patetic ci unul „al con¿tiin¡ei de neam”, dar ¿i

IULIAN CHIVU:
„PREMISE ROMÂNEªTI DE FILOSOFIE LIMINARÅ”

(Editura Sitech, Craiova, 2021, 160 p.)
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din Cioran, pentru care nu existå na¡ionalism fårå perspectiva
universalismului, autorul incrimineazå totodatå „flagelul corup¡iei”,
considerat „endogen, endemic ¿i cu aport etnogenetic”: „¡ine de un anumit
tip de inteligen¡å, ca ¿i umorul, ¿i din predispozi¡iile ¿i suspiciunile ei (a
corup¡iei, n.n.) am cultivat deopotrivå ¿i snoava, ¿i proverbul”, ceea ce
„s-ar pårea cå ele ne-au fåcut mai cunoscu¡i, fiindcå datele Eurostat
consemneazå pentru ¡årile Uniunii Europene acest fenomen la fel de
accentuat, iar bulgarii nu stau deloc mai råu la indicatorul corup¡ie,
înså nici italienii u sunt mai prejos, nici britanicii, nici chiar ungurii, cu
toatå infatuarea lor.” Cu totul înså, „cunoscut în universul mediului såu,
românul a prilejuit altceva: profunzime, statornicie, sensibilitate, hårnicie,
devotament, eroism, pio¿enie...”

„Uneori, completeazå autorul, (românul) gânde¿te ca el, dar face ce
fac ceilal¡i; e temåtor ¿i totu¿i u¿or de ispitit; e mai îndråzne¡ în poezie
decât în fapte; e harnic ¿i cu largi sincope de nepåsare; e dornic de
pribegie, dar mai dornic så se întoarcå acaså; are sim¡ul ferm al dreptå¡ii;
dar e adesea nedreptå¡it – el oferå un chip original, complex nu compozit,
dar coerent ¿i cu personalitate paradigmaticå în sens freudian pozitiv.

Din aceste motive, orizontul românului, când e prea aproape, nu-l
mai satisface ¿i, când e prea departe, stå în cumpånå dacå trebuie så
mai creadå în el sau så facå drumul înapoi. ªi totu¿i, românul e realist,
filosofia vie¡ii lui e cea a pa¿ilor mici, e cutezåtor în ceea ce îi då certitudini,
înså e prudent, chiar temåtor în fapte mari, fiindcå istoria -a dezamågit
de multe ori. Înså, din neamul lui, cei ce au reu¿it så se ridice deasupra
sim¡ului comun, ¿i nu au fost pu¡ini, to¡i au atins universalitatea ¿i i-au
fåcut onoare.”

*
*       *

Acum, în finalul acesta contrapunctic ¿i urgent în mesajul lui „re-
alist”, dupå ce a comentat atâtea idei de mare reflexivitate etnologicå (de
la „Omul-fiin¡å”, la valori ¿i valorizare, esteticå popularå ¿i premiså
moralå, ra¡iune ¿i afectivitate, modurile comunicårii ¿i reflec¡ii de so-
ciologie ruralå), se cuvine ¿i o tu¿å mai „ex ungue leonem” privind
specificitatea românismului de azi, reflectat de marea majoritate a
semenilor.

Personal, må tem cå, dupå lungile decenii de regim comunism, care
au afectat fibra intimå a românilor, poporul nostru så nu fi intrat într-o
altå vâltoare, aceea a globalismului, prin care s-a „sincronizat” nu atât
cu valorile marii tradi¡ii occidentale cât cu fermentul unui relativism
cinic, de dicton „patria ubi bene”, „occidentalizând-se” cu toate miasmele
unui pragmatism fårå Dumnezeu!

Pe de altå parte, românul care, chiar în pandemie, ia cu asalt Valea
Prahovei, sta¡iunile ispititoare, litoralul românesc, ba chiar Europa,
Canada, Dubaiul, Maldivele sau Tenerifele, nu este doar cel cu domiciliul

în Capitalå ¿i re¿edin¡ele de jude¡, cåci peste tot în ¡arå se vede aceea¿i
poftå teribilå de via¡å, de trai pe våtrai, aceea¿i rumoare de Mitici gregari,
aculturali, corup¡i, cheflii, caria¡i, izmeni¡i, motoriza¡i evropene¿te, pu¿i
pe cåpåtuialå oriunde ar fi în structurile statului, aceea¿i mentalitate
de nesocotire a unor cerin¡e ¿i imperative fåcutå în numele „drepturilor”
¿i „libertå¡ii” constitu¡ionale, ca în anul din urmå al pandemiei. Aceea¿i
scindare în tabere „pro” ¿i „contra”, de care este råspunzåtoare o mâr¿avå
politicå de Dâmbovi¡a, care, dincolo de via¡a ¿i soarta românilor, î¿i ur-
meazå glasul criminal al propriilor interese de ga¿cå na¡ionalå...

Dincolo de, probabil, treimea (dacå nu va fi prea mult, fenomenul
având un trend galopant!) care ar corespunde unei imagini aproximativ
pozitive, românii majoritari au apucat mai de multi¿or pe drumurile
cåpåtuielii ¿i arghirofiliei, care depå¿esc specificitatea ¿i identitatea na-
¡ionalå, råtåcindu-se de eticå, de credin¡å, de legile nescrise ale neamului
românesc. Acesta e romromromromromââââânul-Miticnul-Miticnul-Miticnul-Miticnul-Miticååååå al zilelor noastre (de bunå seamå,
acest Miticå din orice român i-a cople¿it sufletul, a lucrat asupra lui,
profitând de lipsa lui de verticalitate etnicå, eticå ¿i religioaså, trans-
formându-l în „descurcåre¡ul” cu orice pre¡ ¿i în orice situa¡ie s-ar afla)...
Satul românesc nu mai este de mult „tradi¡ional”, cu Ilie Moromete dispare
– s-a spus – ultimul ¡åran råmas în rosturile sale pânå la sfâr¿it! S-o
mai gåsi pe ici – pe colo, prin afundåturi ori insule „devålma¿e”, câte o
pâlpåire de românism, candele cu ulei pu¡in ale unor retrageri din fa¡a
agresiunilor istorice...

Tåvålugul globalizårii vine så niveleze relieful etnologic pe care va
cre¿te holda unui nou „românism”, în culorile întunecate ale unui veac
pragmatic, fårå mamå ¿i tatå, fårå Dumnezeu! Chiar dacå ¡ara nu s-ar
mai numi România, bå¿tina¿ului nu i-ar påsa, dacå are ce mânca ¿i
bea, ¿i o va duce tot într-o perpetuå bezmeticå „descurcårealå” ¿i
petrecere... Numai asta îi adunå, îi coaguleazå, nu marile „eforturi” sau
priva¡iuni, care-i divizeazå ¿i-i determinå la eschivare, atitudini mai
potrivite cu spiritul lor nonconformist, de gâlceavå, observat încå de la
Herodot încoace la stråmo¿ii ge¡i...

ªi cu cât înaintåm în vreme, corup¡ia endemicå a dat deja rod
îmbel¿ugat, de sus pânå jos în ierarhia statului ¿i în tot felul de ierarhii
(pânå ¿i cea a valorilor culturale, grav compromiså!), astfel cå „exemplele”
lucreazå din plin la „restaurarea” fizionomiei românului nostru
reprezentativ... Nu mai compara¡i „fizionomia” aceasta la minut cu a
altor popoare, cåci suntem neîntrecu¡i în arta corup¡iei „cu aport etno-
genetic”, dar ¿i în arta mimårii normalitå¡ii, a bunului sim¡! Nu avem în
ADN-ul nostru structura etnic-compactå a popoarelor a¿a-zis „închise”,
aici, în Råsåritul Europei, rasele s-au amestecat, de unde ¿i limba cu
substratul, stratul ¿i adstraturile care dau coloraturå fenomenului, cu
semnifica¡iile de rigoare. Nu, nu vom spune cå ¡ara are forma unei „fecale”,
nici cå fizionomia românului e una „patibularå”, observa¡ia noastrå e
mai degrabå o dezamågire amarå ¿i o „plângere” sarcasticå decât un
pamflet virulent al injuriei na¡ionale!... Apar¡inem unui popor care, ame¡it
de atâta „istorie”, a ajuns så nu-¿i mai vadå måre¡ia ¿i daurita marcå
identitarå, complåcându-se oarecum, prin reprezentan¡ii lui, dar ¿i prin
„volintirii” migran¡i, în confortul pasivitå¡ii ¿i în hedonismul roz al
europenizårii, care a dat buzna pânå ¿i în ograda cu lighioane ¿i animale
a bietului român... Unde este „Daco-România profundå” dintr-o mai veche
carte a noastrå, måcar mai putem så amintim de ea, în vâltoarea
existen¡ei noastre precare ¿i în iure¿ul europenizårii / globalizårii satelor
¿i ora¿elor...

E destul så prive¿ti în jurul tåu ¿i vei vedea nu numai spectacolul
duplicitå¡ii ¿i al få¡årniciei, al fariseismului ¿i comportamentului resen-
timentar, dar ¿i cum „interesul poartå fesul”, cum „la plåcinte înainte, la
råzboi înapoi”, cum „a¿chia nu sare departe de trunchi”, cum cu „o floare
nu se face primåvarå” ¿i cum în „gura lumii”, slobodå de când lumea,
„valorile”, în care mai cred unii naivi ca noi, se tot re-a¿azå în ierarhii tot
mai curioase, care nu mai ¡in cont de principii ¿i considerente etice...
Må tem de valoarea eponimå a paremiologiei noastre!

Så speråm cå apa trece ¿i piatra de încercare a „românismului”
adevårat ne va trezi la realitate, de¿i personal sunt foarte sceptic în a
întrevedea o deschidere la orizont. Oricum, dacå dupå dezastrul comunist
postbelic spiritul românesc mirosea urât pânå mai ieri, acum, dupå alte
trei decenii de tranzi¡ie, globalism ¿i pandemie, începe så putå... Dacå
¿i-ar face apari¡ia, printr-un mirific deus ex machina, nenea Iancu, cel
care vedea enorm ¿i sim¡ea monstruos, cu bunå seamå cå s-ar exprima
fårå înconjur ¿i ne-ar da una la cap cu tot „spa¡iul nostru mioritic” ¿i
„apriorismul românesc”, ca så ne trezim din letargia orientalå:

- Opri¡i Transcarpatia! Pute enorm, irespirabil, endemic!
ªi noi i-am zice cu vorbele presidentului francez Raymond Poincaré,

de acum un secol, un secret al comicului Polichinelle din teatrul de
marionete francez (sec XVI), un fel de Tândalå, cu cocoa¿å în fa¡å ¿i
spate : „- Que voulez-vous, nous sommes ici aux portes de l’Orient, où
tout est pris à la légère… / Ce vre¡i ne aflåm aici la por¡ile Orientului
unde nimic nu este luat foarte în serios!”

Atunci, dacå-i a¿a, ce så ne mai facem iluzii! Vorba lui Galibardi,
via conu Leonida: „Bravos na¡iune! Halal så-¡i fie! Så tråiascå Repub-
lica!” Cå de la ea încoace toate... bucuriile ¿i împlinirile!

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
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Primitå, nu de mult, cu bucurie, dar as-
cunzându-se bine printre cår¡ile ce må încon-
joarå, iatå, mi se ive¿te azi, dinainte ochilor,
cartea de poezii a MARIEI NIºU, „În sertarul um-
brei” (Editura SemnE, Bucure¿ti, 2020, 120 p.).
A¿ fi scris mai devreme, a¿adar, despre aceastå
carte, care surclaseazå multe din tipåriturile
primite, despre care mai bine så tac decât så
må pronun¡ (existå totu¿i o tåcere fa¡å de care
trebuie så ai în¡elegerea exactå ¿i gratitudinea
cuvenitå!). O constatare, a¿adar, ba chiar o vi-
vace impresie de moment, dintr-o mai îndelun-
gatå experien¡å de cititor „avizat”, dincolo de
afi¿area vreunui orgoliu narcisist, cum vedem
uneori prin ograda unor confra¡i.

MARIA NIºU a debutat editorial cu volumul
de versuri „En gros & en detail: cioburi de jur-
nal” (1997), lângå care, iatå, aproape dupå douå
decenii, se a¿azå recentul volum. În tot acest
råstimp, dupå un voluma¿ de prozå scurtå („A¿-
teptarea slåbånogilor”, 2002), autoarea s-a de-
dicat comentariului critic / eseului, deopotrivå
unor „prozoeseme”, editând câteva lucråri con¡i-
nând cronicile literare publicate prin reviste
(„Reflex”, „Pro Saeculum”, „Actualitatea literarå”
¿.a.): „Seduc¡ii literare” (2005), „Lecturi la fileu:
cronici de întâmpinare din Vestul Apropiat”
(2007), „Sesiune de autografe” (2010), „Prezent
continuu: eseuri ¿i cronici literare” (2011), „Re-
ciclare la clubul Rubik: prozoeseme ¿i alte fara-
fastâcuri” (2014), „Cu afec¡iune cronicå: cronici
¿i eseuri literare” (2015).

Cele douå pår¡i care structureazå mate-
ria acestei cår¡i, „I.Cafeaua de diminea¡å a lui
Dumnezeu”  (pp. 5-54) ¿i „II. Cerul de la temelia
casei” (pp. 55-116), sunt în måsurå så ne dez-
våluie nu numai o parte din lumea acestei poezii
dar mai ales atitudinea liricå fa¡å de aceasta.
Poeta este, dincolo de pregåtirea filologicå ¿i
preocupårile profesionale, un spirit lucid, de-
seori „cârtitor”, ironic ¿i sarcastic, filtrându-¿i
în versuri o oarecare stare de disconfort exis-
ten¡ial. Cursivitatea colocvialå cu exprese refe-
ren¡ialitå¡i din lumea apropiatå, tonul unei
pregnante oralitå¡i de ambient cotidian, în gen-
eral privirea „incitantå” a unei feminitå¡i impu-
nând dignitatea prezen¡ei în peisajul tematic
sugerat, precum ¿i buna supraveghere a tropilor
¿i figurilor de stil, într-o dic¡ie cu ritm fluent,
neîmpiedicat în verbozitå¡i ¿i pre¡iozitå¡i carac-
teristice debutan¡ilor impeniten¡i, în general,
atmosfera de radiografiere/ surprindere a unui
sine necru¡ându-se, odatå cu pierderea „pro-
priului ecran de protec¡ie”, în relevarea/ dezvå-
luirea „teatrului de lumini ¿i penumbre/ din
carcasa trupului meu”, toate acestea ne reco-
mandå o con¿tiin¡å poeticå maturå, care are
nu numai ¿tiin¡a versului dar ¿i talentul de a
turna în acestea o experien¡å de via¡å remarca-
bilå, adicå o lume de gânduri ¿i tråiri nu tot-
deauna conforme cu aspira¡ii ¿i proprii con-
vingeri morale, spirituale, estetice. „Fårå
umbrå, sunt perfectå,/ sterilizatå de îndoieli,
triste¡i, melancolii;/ în umbrå era capitalul
ascuns/ de iubire, frumuse¡e, tinere¡e”, scrie
poeta evocând lipsa de mister a toate cele
„expuse la soare”. Elogiul umbrei este un fel de
artå poeticå, o stare de con¿tien¡å a propriului
sine, dar ¿i siguran¡a faptului de a locui într-o
substan¡ialitate fiin¡ialå inexpugnabilå la tot
felul de provocåri: „fårå umbrå/ nu ¿tii dacå
e¿ti perfectå/ sau imperfectå,/ dar ¡i-o dore¿ti
disperat/ så te culcu¿e¿ti în ea,/ ca un copil al
stråzii/ ce e¿ti.” (Fårå umbrå). Mitul adamic este
în poemul „Jocul de-a v-a¡i ascunselea” prilej
de reflec¡ie ironicå pe seama unui „joc” cu fun-

dament ontologic: „de¿i încolåci¡i ¿erpe¿te/
unul pe trunchiul celuilalt,/ poetizând flori de
tei,/ tot nu ¿tim iubirea/ mai mult ca ei,/ cum
unu ¿i cu unu/ nu mai fac Unu,/ ci mereu mai
întâi trei...”

Structuratå pe o viziune infra-lucidå,
oarecum revan¿ard-proteguitoare dar ¿i pacifi-
cator-terapeuticå, reconfortând spiritul într-o
siguran¡å fiin¡ialiså, poezia Mariei Ni¡u izvo-
rå¿te ineluctabil din acea stare de intelectua-
litate postmodernistå, fiindu-i mai aproape
familiaritatea oralitå¡ii ¿i jocurile de cuvinte din
„paroles”-urile lui Prévert ori luarea în råspår
a miturilor din lirica ironic-fantezistå a lui
Marin Sorescu, decât, så zicem, poe¡ii moderni
cu voca¡ia transcendentului...

Într-un context interpretativ mai larg, tema
„umbrei” din poezia Mariei Ni¡u rezoneazå – så
zicem - cu prelungi ecouri literar-filosofice, de
la miturile platoniciene, biblice ¿i interpreta-
rea jungianå de acum un secol, pânå la mai
noile dezvåluiri ¿tiin¡ifice ori psihologist-ezote-
rice, de¿i poeta cutreierå o lume contingen¡ialå,
reificatå, corporalå, în care î¿i joacå „comedia”
sufletului ¿i dramele spiritului, o lume de ultim
stagiu hesiodian (nu „de aur”, nici „de argint”,
ci de metale ignobile, cu energumeni din „ceata
lui Moebius”). Pe de altå parte, „Umbra” Mariei
Ni¡u, - un fel de „anima” revelând, psihologi-
ce¿te, ubicuitatea arhetipalå de gen, -  suge-
reazå ¿i ideea dublului, a acelui sine capabil
a-i exprima o largå gamå de tråiri ¿i sentimente,
de obsesii „umbroase”, conflictuale, definibile.
De unde ¿i sensul terapeutic-vindicativ al
„mårturisirii” în acute transcrip¡ii lirice din care
nu lipsesc, ca într-o fenomenologie psihanali-
ticå, spiritul ironic ¿i caustic, ca atitudine lite-
rarå ¿i reflec¡ie filosoficå. Acest psihism cre-
ator ne aminte¿te de studiul nietzscheean din
1880, „Cålåtorul ¿i umbra sa” (1880), dar ¿i de
C. G. Jung, psihologul elve¡ian care contureazå
conceptual o emergen¡å arhetipalå a ideii de
„umbrå” prin referen¡ialitate socialå la „perso-
na” („sine”, „anima”), „umbra” de¡inând, oare-
cum, în arealul ei toate obsesiile lumii sub-
con¿tiente, („viermuialå” tenebroaså a refulå-
rilor fantasmatice de tot felul), la antipod fa¡å
de solaritatea demistificatoare a con¿tiin¡ei de
sine ¿i asumårii fiin¡iale în existen¡ialitate.
Astfel, „umbra”, arhetip jungian al lumii låun-
trice, e purtåtoare de sine, ipostazå a indivi-
dua¡iei cu multiple sensuri ¿i sugestii la nivelul
„transcrip¡iei” lirice...

Iatå figura plinå de specificitate ¿i diferen-
¡iere, în context, a acestei poezii, care, odatå ce
¿i-a gåsit maniera compozi¡ionalå, poate deveni
productivå în numele unei arte poetice anume:
„promo¡ionalå,/ la doar nouå virgulå nouåzeci
¿i nouå de lei/ la pachet cu toate merele/ ce
dau în pârg,/ suna¡i acum,/ vi se oferå raiul/
cu to¡i ¿erpii de rigoare/ ¿i planta¡iile de pomi
fructiferi,/ bonus «Fågåduiala ¿arpelui»/ recla-
må la promisiunile/ în continuå a¿teptare;//
trebuie doar/ så-i aduni pe Adam ¿i Eva/ de
pe coclauri” (Raiul la ofertå). Ironia, liant struc-
turant al viziunilor poetice¿ti, face caså bunå
cu o rezervatå luciditate sarcasticå, feritå fiind
a¿adar de frivolitå¡i ¿i cåderea în evanescen¡e,
concupiscen¡e, frigiditå¡i, precum la unele
condeie ce provin din spa¡iul feminitå¡ii...

Cå spa¡iul umbrei este unul de securizare
existen¡ialå (dar ¿i ideaticå) aflåm din ultimul
poem al cår¡ii, Sertarul umbrei ori De-a v-a¡i
ascunselea, subintitulatå „scrisoare cåtre Ale-
xandra Indrie¿”, regretata hermeneutå a corolei
blagiene „de lumini a lumii”, poeta exprimân-

du-¿i „frica de tâlhari, de bandi¡i, de prådåtori
de vise,/ de «haitele lui Moebius»”, care „atacå
în bande”, umblând så se aga¡e „de vreo soartå
însinguratå”: „vreau, atunci,/ så-mi fiu ascun-
så,/ så nu må divulg nici la torturå,/ så-mi
ascund toate avu¡iile/ de «banda lui Moebius»/
så råmân un sertar gol,/ ca så nu må prade,/
dar n-am niciun seif singur/ în interiorul sau
în afara gândului ¿i trupului meu,/ niciun
lacåt nu e de nespart,/ niciun cod de nedes-
cifrat,/ hackeri sunt doar ¿i dincolo/ de seiful
Casei Albe,/ ori de sertarul/ cu toate fi¿ele de
psihiatrie/ ale mele ¿i ale prietenilor apropia¡i,/
ori ale idolilor/  (...)/ ¿i atunci, mi-am ascuns
toate comorile/ în umbra mea,/ tot råsadul
meu/ cu lacrimi ¿i bucurii/ cu oase ¿i sânge/
e acolo,/ invizibil, nepipåit,/ doamne, ¿i de
mine/ e atât de bine ascuns,/ nu mi se dezvå-
luie/ decât cu amprenta gândului/ din sipetul
copilåriei/ brodat cu måtase...”

Reflexivitatea trece cu razele ei lucid-tå-
ioase, sarcastic-ironice ¿i uneori concesiv-exis-
ten¡ial dezvåluind un relief tematic din care nu
lipse¿te ideea de Dumnezeu „idolul våzutelor ¿i
nevåzutelor” care „are nevoie de mine, påcå-
tosul/ pune degetul pa rana crea¡iei sale,/
altfel nu ar mai avea obiectul muncii,/ pentru
cine så existe,/ cu cine så se certe,/ pe cine så
mântuie/ ¿i cine så lupte,/ så vocifereze,/ så
se jeleascå pentru el. Permi¡ându-¿i aceastå
familiaritatea cu divinitatea, poeta se abate de
la dilema din psalmistica arghezianå invocând
nevoia de certitudine „pipåibilå” a corporalitå¡ii
(„Pari când a fi, pari când cå nu mai e¿ti”,
„Vreau så te pipåi ¿i så urlu: „Este!”), men¡inân-
du-se la o distan¡å reflexiv-constatatoare cu o
polite¡e interogativå poleind ironii subtile: „ce
te-ai face, Doamne, fårå noi, påcåto¿ii,/ care-¡i
gre¿im ¿i apoi î¡i imploråm iertarea?!/ fårå noi,/

„ÎN SERTARUL UMBREI”
(Editura „SemnE”, Bucure¿ti, 2020, 120 p.).(Editura „SemnE”, Bucure¿ti, 2020, 120 p.).(Editura „SemnE”, Bucure¿ti, 2020, 120 p.).(Editura „SemnE”, Bucure¿ti, 2020, 120 p.).(Editura „SemnE”, Bucure¿ti, 2020, 120 p.).

1. MARIA NIºU – o poetå „spårgåtoare de cea¡å”
Tripletå timi¿oreanå
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n-ai avea cui så-i arvune¿ti  porunce¿te indul-
gen¡e,/ ¿i pentru cine så arbitrezi/ la Judecata
de Apoi;/ nu-¡i po¡i distruge crea¡ia,/ pentru
cå nu-¡i place/ nici ¡ie så fii singur;/ pe ce ai
mai paria cu Satana/ dacå n-ar mai fi un Iov
¿i credin¡a lui?!/ v-a¡i plictisi amândoi,/ într-un
Iad ¿i un Rai/ fårå locuitorii/ robi ai påmântu-
lui,/ cåzu¡i din stele,/ praf ¿i pulbere,/ Amin.”
(Dumnezeu are grijå de mine). Un Dumnezeu
care, dupå ce pare cå s-a împåcat cu fratricidul
asupra lui Abel, porunce¿te ca nimeni så nu
se atingå de Cain: „avea nevoie de noi,/ urma¿ii
lui Cain,/ ca pedeapså pentru fratricid,/ pece-
tluitå în sângele nostru,/ ro¿u de vinå/ de la
început de lume,/ cåci niciun påcat/ nu råmâ-
ne nepedepsit,/ scrie la catastif,/ iar påcatul
nu e al vostru,/ ci al urma¿ilor urma¿ilor
vo¿tri, Amin.” (Dupå ce Cain)

„Întunericul” e ¿i el din sfera aceleia¿i se-
mantici cu largi ¿i sugestive ecouri, intrând în
antinomie dar ¿i în concuren¡å definitorie cu
polisemantismul „luminii”, precum avem aceas-
tå laconicå transcrip¡ie cu finalul memorabil
de artå poeticå a unei asumate „priviri” oedi-
piene: „suflå încet/ în lumânare/ ¿i aprinde
neantul;// întunericul/ -cåldura/ din ascun-
sul sloiului de ghea¡å,// întunericul/ - lumina
tåinuitå/ în hruba tåcerii-// îmi e bandaj alb/
pe ochii/ de Oedip osândit/ så fie orb/ în lu-
minå.” (Întunericul). Iatå ¿i un Autoportret, la-
conic ¿i precis în revelarea sinelui/ epifania
pro domo, care deschide ciclul al doilea: „pe o
pleoapå liliachie -/ dincolo de floarea rece:/ ape
stråine.” Dar ¿i un sentiment de asociabilitate,
atât de întremåtor ¿i securizant pentru poezie:
„Soledad,/ numele tåu e singuråtatea/ a¿a era
înscris/ pe brå¡arå,/ când ai evadat din ospi-
ciu.” O singuråtate goalå, între pere¡i goi, prilej

de ironie fa¡å de captivitatea condi¡iei existen-
¡iale: ¿i cu pere¡ii goi,/ cu ferestrele fårå per-
dele,/ cu parchetul nera¿chetat,/ ca în final
så te pup victorios,/ prea frumoasa mea les-
bianå;/ cår¡ile de poker eu le joc azi,/ ca un
arici cu alergie la mângâierile tale;/ mi-am
colorat unghiile cu ojå,/ så nu facå ¿i ele nud-
ism/ cu degetele tale/ ¿i pårul mi l-am vopsit,/
firele så nu fie prea alb-provocatoare,/ ca
peretele gol...”(Faci nudism). În acest soledad
al crea¡iei nåvåle¿te, la vârsta acestor abisale
percep¡ii, frigul, provocat „de-atâta privire în
gol”, „un frig atât de vânåt,/ cå mi-a¿ pune
palmele cåu¿/ înlåuntrul gândului tåu/ så-mi
încålzesc visul/ ca un copil/ în noaptea de
Cråciun. (E frig, dragul meu)

Odatå constituit acest „univers” de teme
¿i motive, poezia pare så se ordoneze de la sine,
a¿a dupå cum ¿i unele titluri: Dezlipita aripå,
umbrele, Mareea timpului, Ne înstråinåm
clipele, Sunt spårgåtori de cea¡å, Îngerul a
închis Infernul, Nu ¿tiu må¿tile ispitirii, Prie-
tenul de suflet candriu, Vremuind prin tran¿ee,
În mine un ghimpe, Gura poetului adevår
gråie¿te etc. Dupå cum altele sugereazå, copia
verborum, exhortåri la fel de urgente dar ¿i acea
colocvialitate de simpatie candrie, de juisare
lucidå ¿i asumare a suferin¡ei: Raiul la ofertå,
Så deschizi fereastra, Între noi ¿i iarbå, Ascun-
dem în debara, Într-un joc de societate, Dau
cu banul, Sonatina Ei la fla¿neta cåsniciei,
Dupå ce-¿i bea cafeaua,, Dacå ai ¿ti cine sunt,
Nu-mi gåsesc iubitul, Faci nudism, A¿ fi fåcut
orice, E frig, dragul meu, S-a oprit curentul elec-
tric...

În totul, poezia Mariei Ni¡u evocå o con¿-
tiin¡å creatoare fa¡å în fa¡å cu tot felul de
ipostazieri bulversante ale lumii contingente,

fa¡å de care, redresându-se, prin o ironie
sufletesc-intrinsecå ¿i fantezist-lucidå, eul î¿i
påstreazå, neatinså, fibra libertå¡ii de expresie
într-o cât mai originalå transcrip¡ie liricå.
Salutåm sosirea „în for¡å” a poetei (facies
poeticesc de re¡inut) la festinul apollonian,
ducându-¿i christic Lyra cu tulburåtorul ei
scherzzo paganinian. Beati possidentes!

Ludovica” este o scriere din cate-
goria memorialisticii, alcåtuitå – dupå
cum ne previne autoarea într-o „notå” -
din „celule narative” cu referire la lumea
satului de altådatå în care protagonista
a copilårit, „posibile pun¡i de creare a
unor specii literare de sine ståtåtoare:
povestiri, nuvele, roman, scenariu de
film sau teatru etc.”. „Celulele narative”
respective sunt reproduse din romanul

cu acela¿i titlu, pe care autoarea l-a „predat” fiului ei, pentru a fi publicat
„exclusiv peste 20 de ani”...

Avem, a¿adar, deocamdatå, o formå prescurtatå a unui roman me-
morialistic, în care personajele de prim-plan sunt Ludovica ¿i Petra,
prietene din copilårie, care, revenind mai târziu în satul natal Teaca din
Bistri¡a-Nåsåud, undeva mai aproape de Reghin, retråiesc amintiri despre
oameni ¿i locuri, despre fapte ¿i întâmplåri. Desigur, conform unei con-
ven¡ii literare, Petra poate fi ¿i un alter ego al autoarei, eminen¡å comple-
mentarå în planul crea¡iei ca tehnicå narativå, de¿i „întâlnirea lor, dupå
atâ¡ia ani era sincerå, dar ¿i u¿or conven¡ionalå” (p. 30), rolul colegei
prietene de altådatå fiind acela de a o provoca pe Ludovica la mårturisiri
privind anii copilåriei, anii de ¿coalå, amintiri despre familie ¿i, desigur,
despre prietenii de joacå ¿i ¿coalå etc. Protagonista î¿i noteazå într-un
caiet cu o minu¡iozitate aproape proustianå „tot ce våd, aud, simt, percep”
(p.14). Într-o tråire „senin melancolicå” vrea så consemneze cât mai multe
secven¡e din via¡a tråitå în acest orizont al tradi¡iei, cu specificul bine
reliefat al satului natal, prin care trecea o cale feratå îngustå spre Târgu-
Mure¿. Mocåni¡a („personajul secundar, dar memorabil” a cårei pozå este
reproduså în fotodocumentarul-anexå) ¿i drezina  îi ajutå pe oamenii
locului så treacå dincolo de orizontul satului, Teaca fiind, a¿adar, precum
Humule¿tii lui Creangå, nu un sat „uitat de lume”, ci unul atestat multiet-
nic ¿i  prins, oricât de mårgina¿, în pulsul mai general al civiliza¡iei.

Casa cu târna¡, cu ¿ura, cuhnia, grajdul, curtea ¿i livada, iar dincolo
ridicându-se dealul cu Crucea Mântuitorului, devine un topos al rea-
mintirii nostalgice, reînviind scene din gospodåria familiei: mersul la
bisericå ¿i spoveditul de Pa¿ti, curå¡atul pomilor, strângerea fânului,
prepararea magiunului, punerea verzei la murat cu tot felul de condi-
mente („ce execu¡ie finå a detaliilor avea tata când se punea varzå la

murat!”), pråjitul prunelor în odaie, jocul cu înal¡atul zmeielor  „de se
amestecau culorile våzduhului”, moartea vi¡elului...

Toate aceste „secven¡e” ce dau imaginea unui fragmentariu memo-
rialistic, anun¡ând un roman mai amplu, sunt evocate din perspectiva
târzie a omului matur revenit la vatrå. A¿adar alte semnifica¡ii capåtå
acum faptele, întâmplårile, ipostazele, gesturile de altådatå, scrierea su-
bliniind de fiecare datå, alåturi de savoarea strict evenimen¡ialå a faptului
respectiv, tonul mai grav al evocårilor, semnifica¡iile mai de profunzime,
care, de pe promontoriul senectu¡ii, capåtå acea urgen¡å a mårturisirii,
deopotrivå terapeuticå ¿i pacificatoare.

„Oh, dar noi suntem aici ca så ne reamintim de trecut”, precizeazå
Ludovica prietenei sale, în anotimpul cu mere ¿i gutui ale cåror culori fie
„dau anotimpului o armonie melancolic-senzualå”, fie „imitå atlazul norilor
¿i sunetele lor”.(p. 129)

Neuitate sunt obiceiurile familiei de Cråciun ¿i Pa¿ti, când bunica
Maria Americanca, fiin¡å „viguroaså” ¿i „pietrificatå”, o lua pe copilå ¿i
mergeau la bisericå. Bunica plecare în 1912 împreunå cu fratele Candic
în America de Nord (Cleveland), de unde se vor întoarce abia în 1938 cu
frumoase sume de dolari ¿i trei cufere pline de vestimenta¡ie, diferite
obiecte ¿i poze, dar ¿i cu semin¡e ¿i rådåcini de flori „tupilate”. Micu¡a

LUDOVICA
(David Press Print, Timi¿oara, 2020, 164 p.)
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Ludovica î¿i aduce aminte cum îmbråcatå în
rochie de dantelå ¿i fustå de måtase grea, cu

månu¿i lungi de måtase, purtând pe cap pålå-
rie cu boruri mari ¿i panglicå „de culoarea lutu-
lui”, buna o ducea duminica la bisericå sau cum
zilnic îi fåcea baie în covatå cu påpu¿a în bra¡e.
„ºåråncu¡a din Ardeal ajunså doamnå în Ame-
rica, cu umerii fermi, fini, siguri, cu måre¡ia de
cârlion¡i castanii” este o prezen¡å memorabilå
viu reliefatå, sugerând într-un fel gradul de ru-
denie dintre Ludovica ¿i Petra. Ea era elementul
viu al familiei, eminen¡å recunoscutå, „bunica
dinamiza totul în jurul ei”: „-Nu ai impresia,
Petra, cå tu, pictori¡å, ¿i eu, arhitectå, revenind
în locurile stråbunicii noastre, o mul¡ime de
chipuri tinere ¿i båtrâne î¡i trec prin minte? ªi,
cu toate acestea, î¡i aminte¿ti doar de unicul
chip. E stråbunica ta, Maria Americanca.”

Nu doar chipul bunicii, purtåtoare de ro-
chii ¿i de corset roz-pal „adus, fire¿te, din Ameri-
ca”, vorbitoare de englezå cu preotul din satul
vecin, este reamintit, dar ¿i acela al mamei ori,
mult mai pregnant, al tatålui, gospodar care
avea în ogradå vaci, oi, cai ¿i påsåri...

Iatå-i pe to¡i strân¿i la maså într-o scenå
morome¡ianå cu ardeleni, la care bunica zicea
rugåciunea „Tatål nostru” ¿i „pentru sufletele
celor vii, ¿i pentru ale celor mor¡i”: „Bunica avea
obiceiul så punå ( în Post, n.n.) în dreptul fiecå-
rui mesean o floare. De erai negru de supårare,
zâmbind te alinta cu o floare ro¿ie, o mu¿catå.
Dacå-¡i tuna ¿i î¡i fulgera ¿i mâhnirea nu te
låsa, î¡i ascundea pe dupå farfurie un pic de
pelin. Dacå erai fatå ¿i chipul î¡i era stråpuns
de-o amintire grea, î¡i presåra pe lângå blid un
pic de rozmarin. Dacå, dupå terminarea mesei
aveai de gând s-o ieu din loc spre a ob¡ine ceva
important, î¡i a¿eza sub ¿erve¡el un busuioc
mic. Dacå te tot gândeai la vreun noroc, te lini¿-
tea cu o lavandå./ Se a¿ezau la maså cum le
era ¿i gândul, ¿i nåravul. În col¡ul dinspre fe-
reastrå, juna de 16 ani era påtrunså de o per-
manentå visare. Tânårul din fa¡å, un ambi¡ios,
î¿i tot ¡uguia buzele. Tatål råspândea respect
¿i severitate, mama zveltå, cu pårul ondulat din
na¿tere, frecându-¿i mereu palmele era simbo-
lul iu¡imii. Bunica ducea-n spate toatå povestea
existen¡ei. Doar camera cu petele de luminå ce
cådeau pe fa¡a de maså brodatå de mânå, ne
mângâie ¿i azi. Nu se vorbea mult. Se mânca
în lini¿te, fårå så faci zgomotul acela lipåit.” (p.
104). Iarna, în Post, se mânca fasole sau cu-
rechi pârgålit, mujdei din bulion cu rânta¿, gå-
lu¿te cu påsat, pråjituri din mâlai, palane¡e din
varzå cålitå sau din silvoiz, sau din brânzå
dulce, guia¿ de cartofi, boabe de porumb fierte
în oala de tuci sau dovleac la cuptor „în lerul
ploctånului”, sau prune. Bunica îi învå¡a colin-
de, mama gåtea din fåinå „tå¿cu¡e”, via¡a se
scurgea fårå convulsii, pentru ca „în vremea
comunismului” Maria Americanca så ascundå
bine în cufere fotografia cu Regele Mihai, aduså
tocmai din America... Secven¡ele narative din
acest timp opresiv al dictaturii comuniste sunt
pu¡ine, ele putând så echilibreze cele douå lumi
în care protagonista a tråit. Iar satul, se pare,
tråie¿te în datele sale tradi¡ionale, dincolo de
vremuri! Desigur, accentul pus este acela pe
specificitatea satului ardelean, topos al natali-
tå¡ii ¿i rememorårii târzii, dar ¿i pe o reflec¡ie
de vârstå târzie, autumnalå, vizând „recupera-
rea” / salvarea de la uitare a unui fragment de
via¡å important în clådirea de sine a unui destin
cultural.

O figurå plinå de pitorescul sårbåtorilor
dar ¿i al înmormântårilor este aceea a muzican-
tului Binder, „înalt, chel, cu umerii låsa¡i” cân-
tând la clarinet, oboi sau fagot, urmat de glasul
viorilor ¿i al gordunei (contrabasul), obicei cu
care mama î¿i exprimase dorin¡a de a fi pe-
trecutå „când oi muri”... ªeful de garå era tatål
Eugeniei, o fatå frumos îmbråcatå în rochii de
måtase ¿i cu mårgele în tonuri aråmii, care,
odatå fiind speriatå de ¿arpe, „cu lini¿tea ei
blândå, m-a fåcut så nu mai plâng”....Preotul
Samoilå „moale la mers, cu trup istovit”, care

suferise o deten¡ie politicå, era perceput în
Teaca drept „refugiat”. Nu sunt uitate cele trei
fete ale popii îmbråcate în stambå cu pårul câr-
lion¡at care dansau pe o muzicå misterioaså.

Revenitå în sat, eroina va deschide cufårul
de metal cu fotografii, în multe din acestea
regåsindu-se feti¡a de altådatå ¿i „imaginea
depårtatå a unei copilårii cu linii nevåzute: o
ogradå cu lut galben sau un ¡ipåt uscat de pre-
peli¡å depårtatå” (p. 86). Toate aceste „poze de
epocå” îi stârnesc Ludovicåi „un duium de
ståri”: „În spatele fetei, våzui o mânå care vrea
så îi tragå trupul în afara cadrului. Mâna aceea
care o trage e tot trecutul ¿i viitorul ei.” (p. 87).
Cufårul bunicii cu miros de lavandå, strai¡a din
podul ¿urii sau råzboiul de ¡esut, apoi învå¡å-
toarea sau profesorul de geografie, cuhnia,
¿ura, livada, calea feratå, jocul cu zmeiele agå-
¡ate de drezinå sau mocåni¡å trecând pe ¿trec,
dealul ¿a¿ilor, chiar ducerea la spital a mamei,
într-un friguros decembrie, pentru na¿terea sa
(15 dec. 1948) -  constituie scene ce-i retrezesc
în suflet imaginile dragi ale familiei. La fel amin-
tirea jocurilor din pådurea Lunca la care se an-
trenau colegi precum Olgu¡a, Eugenia, Lucian,
Tudor, Emil, Hardy, Magda, Dida, Mariana,
Eleonora, I¡a, Geta, Gheorghe ¿i al¡ii. Eroina
î¿i aminte¿te de dealul sa¿ilor unde, copilå
fiind, muncise la legat de vie (impresionantå
scena cu på¡ania sasului Harwig plecat la
strâns de fân în ziua de Sfântul Ilie ¿i tråsnit
împreunå cu caii pe câmp), de alungarea uliului
cu pra¿tia, de dusul cu mâncare la muncitorii
din câmp etc. În general, putem reconstitui în-
treaga topografie a satului în care se integreazå
alodiul natalitå¡ii, cu pulsa¡iile etnograficului
¿i freamåtul umanitå¡ii specifice.

Dacå Petra urmase o studii de artå deve-
nind pictori¡å, Ludovica fusese atraså de sculp-
turå, mai exact ea îmbrå¡i¿ase arhitectura, dis-
cu¡iile pe seama acestor arte fiind destul de
interesante ¿i dezvåluind, deopotrivå, spiritul
de fine¡e al celor douå prietene, care, regåsin-
du-se acum în lumea satului, reînvie, printr-un
dialog reciproc stârnit, lumea de altådatå, în-
tâmplåri ¿i ståri de suflet. O vizitå a Ludovicåi
la atelierul din colonia artisticå al cunoscutului
sculptor Mihai Olos din Baia Mare, „suveran
în atelier, tåcut, dar ¿i vorbåre¡”, admirându-i
lucråri din ciclul „Måtråguna”, este un prilej în
plus de încântare, consemnându-se „cuvintele
masive ca ni¿te blocuri de marmurå” ale artis-
tului evocând mereu locul na¿terii, „pulberea
finå a Maramure¿ului såu”... Sau descrierea
unor tablouri apar¡inând fie unor arti¿ti români
(Daniel Ursache, român plecat în Canada), fie
stråini (Monet, Vermeer), descrieri antrenând
deopotrivå priceperea partenerei Petra (suntem,
înså, u¿or contraria¡i de secven¡a în care este
evocatå profesoara de foneticå de la Literele
clujene, surprinså cå „fata de la ¡arå” îl citise
pe Apollinaire, „La Bestiaire”, „Alcools”, de unde
rezultå cå arhitecta Ludovica avea ¿i pregåtire
filologicå, înså¿i autoarea fiind o via¡å profesoa-
rå de românå ¿i francezå în învå¡åmântul gim-
nazial ¿i secundar).

Foarte sugestive sunt – peste tot - nota¡iile
cromatice, multitudinea de nuan¡e coloristice
prin care sunt reliefate aspecte din naturå sau
privind vestimenta¡ia, în diferite momente ale
zilei. Iatå bunåoarå, încå din primele pagini,
re¡inut „albastrul puternic ¿i petele negre din
bulinele rochiei sau verdele smaragd al mårge-
lelor”, culori „ce se nå¿teau una din alta” dân-
du-i Ludovicåi „o figurå de fiin¡å încremenitå”,
alteori „potopitoare”. Sau amintirea clasei de
la fereastra cåreia copila privea cerul fiind cu
acesta „în acela¿i ton de culoare”, låmurindu-¿i
prietena cå „albastrul nu e o simplå culoare, ci
un sim¡åmânt ce umplea ¿i spa¡iul clasei” (cu-
loarea aminte¿te de efuziunile muzicale din cu-
legerile lirice traduse ca Eudemonie/Eudaemo-
nia, 2016; Sunet în Re minor/D minor sound,
2017; ba chiar de titlul volumului din urmå,
Când amurgul devine albastru, 2020). Iatå un
spectru matinal când soarele „båtea când în

verde oliv, când în ro¿u gumal, când într-un
albastru fastuos”, iar Ludovica „¡inea strâns
pupilele pentru a-i recompune transparen¡a”,
scenå motivatå de constatarea cå „våzul prizea-
zå concomitent cu imaginea”. „Griul rochiei îi
ascundea inima ¿i mi¿carea de spiralå a galbe-
nului din jurul såu”, constatå Petra, încântatå
totodatå de „fundalul impresionant” al grådinii
cu meri, peri, pruni, ¿i de acel rondou de flori
de pe marginea din mijloc a livezii, livadå ¿i flori
sugerând tactil o fascinantå corporalitate. „De-
senând,- spune Ludovica - simt vibra¡ia aerului
¿i a contururilor. Norii trec, ca din întâmplare
pe suprafa¡a cerului, creând acea iluzie a pro-
funzimii spa¡iului” (p. 138). E vorba de „o poli-
cromie subtilå”, observatå ¿i de Petra, în care
protagonista evocå pelerinajul de douå zile ¿i
douå nop¡i al Eleonorei, vânzåtoarea de cire¿e
la târg, la Månåstirea Necula.

Sau aceastå constatare a partenerei: „Câte
nuan¡e ies din rochia ta lungå de varå: petele
de ocru ¿i maroniu dinamizeazå vedele stins al
rochiei. Nici nu mai pari arogantå. Pari lipsitå
de voin¡å, dar corpul ¡i-e încordat (...) Pentru
mine råmâi în veci o fiin¡å påtrunzåtoare.” (p.
132).

Acest rafinat sim¡ al nuan¡elor coloristice,
care se întrepåtrund ¿i se concureazå reciproc,
vin så accentueze unele ståri sau tråsåturi psi-
ho-comportamentale ale personajelor, un fel de
„sintezå dintre formå, culoare ¿i luminå” pe care
Ludovica o constatå la Petra. Umblând prin grå-
dinå în dupå-amiezi de duminicå, fetele Dora
¿i Mary i se påreau Ludovicåi „ni¿te zei¡e de la
¡arå contopite cu lumina ¿i culoarea grådinii”.

Remarcabile sunt ¿i jocurile de cuvinte,
marcate de o creativitate inventivå, pe margi-
nea cårora cele douå vechi prietene fac compo-
zi¡ii poetice, când de o tranzitivitate anecdoticå,
când de o intranzitivitate ambiguå a metafore-
lor. O men¡iune aparte meritå lexicul autentic
ardelenesc al zonei, autoarea re¡inând, de la
bunica, nume de flori, de plante (ciubo¡ica-cu-
cului, coada calului/ „iarbå de cositor”, pådu-
cel, rug, mu¿chi, licheni, margarete, romani¡e,
busuioc, ¡elinå, spin, cimbri¿or sålbatic, må-
cri¿, pomi¿or de stejari, fagi, molizi etc.) ¿i de
atâtea denumiri din inventarul gospodåresc-
etnografic, care dau savoare referen¡ialå textu-
lui, culoare localå: târna¡, ¿u¿tarul cu lapte,
ceaunul de aramå în care se fåcea silvoizul,
mâneca sfeterului, groscior, drod, poiatå, vi¡å
de vie delevar, bårbunc, ¿trecul cåii ferate, jou-
rurile de la garå, binå, acå¡, a se tilåvi, a duri-
ga, a ¿urlui, adåpatul vacilor la vålåu, datul de
mâncare la oi în corli¡å sau în grajd, la vaci,
filedul, lobo¿ul cu poprica¿, ploctån, chepe-
neag... Precum ¿i unele credin¡e, precum cele
privind strigoii, ¿arpele casei, ferirea de rele,
jocul bårbuncului etc. De re¡inut secven¡a fina-
lå, cu mersul dezorientat al autoarei „pe un
drum îngust cu unghiuri dure, tåioase”, având
„ochii speria¿i ¿i col¡urile gurii în jos”: „Lipitå
¿i mai strâns de perete, nu ¿tiu cum så înaintez,
unde så må a¿ez.”.

Existå în toate aceste „celule narative” a-
cronologice o poezie difuzå, de empatie cu me-
toda proustianå a recuperårii timpului pierdut,
prin aceste fragmentare rememoråri târzii, pli-
ne în mod sincretic de culoare ¿i sunet, ce dau
scrierii nu numai delicate¡e, sensibilitate ori
viziune transfiguratoare, ci ¿i distinc¡ie de dia-
pazon sapien¡ial, aducåtor de lini¿tire, de „ar-
monizare” a contrastelor, de asumare ¿i pacifi-
care.

Dna Ana Pop Sîrbu este în definitiv o poetå
de timbru propriu, exprimatå în complexitatea
tråirilor suflete¿ti, îndeosebi în volumele din
ultimii ani. Regåsim, astfel, în „Ludovica”, mul-
te din tråirile ce cutreierå cu un fior de nelini¿-
te existen¡ialå sufletul autoarei. Deocamdatå
scrierea aceasta, greu de a¿ezat într-o tipologie
de gen, se pare a fi doar vârful unui aisberg
(romanul anun¡at) ce stå så-¿i înceapå aventu-
ra „in vasto Oceano”...
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CCCCCa tematicå, mod de raportare sau expe-
rien¡å de via¡å, recentul volum de poezii al dnei
VERONICA BÅLAJ, „Cotidiene pariziene” (Editu-
ra Junimea, Ia¿i, 2020, 94 p.), aminte¿te de vo-
lumele de prozå scurtå „Ne tirez plus” (Bru-
xelles, 1992), „Paris sans moi” (Angouleme,
L’Oest, 1993) ¿i „Puzzle vene¡ian” (Tipo Moldova,
2014), ba chiar de poezia din „Cafeneaua anti-
carului/ La café du bouquiniste” (ed. româno-
francezå, Bucure¿ti, Ed. Vinea, 1999), „De ¿apte
ori via¡a/ Sieben mal das Leben” (ed. româno-
germanå, Timi¿oara, Ed. Mirton) ori „Piruetå pe
catalige/ Pirouette auf Steizen” (ed. româno-ger-
manå, Timi¿oara, Ed. Brumar, 2009). Am amin-
ti aici ¿i romanul unei aventuri transfrontalie-
re, recent comentat de noi, cu destine biografice
de marjå euro-atlanticå, Amiazå nevindecatå
(Ed. Victor Babe¿, Timi¿oara, 2018), moment
marcant în opera scriitoarei timi¿orene, deopo-
trivå eseist ¿i jurnalist de carierå, cu pregåtire
postuniversitarå în domeniul limbii ¿i civiliza-
¡iei franceze la Neuchâtel (2000).

Volumul de poeme „Cotidiene pariziene” ne
propune un månunchi de „prozo-poeme”, unele
mai lucrate imagistic, altele mai de ancorate
în concrete¡i cotidiene, dar toate având in nuce
o povestioarå, un mic scenariu epic, un nucleu
narativ structurant, care dezvoltå un lirism de
fremåtåtor verslibrism, de o muzicalitate låun-
tricå mårturisind un suflet sensibil, încercat,
deseninat, cåutåtor de echilibru, înseninåri,
virtualitå¡i vindecåtoare.

Povestea iubirii are, dupå cum aflåm încå
din prime poeme precum „Bizarerii temporale”
¿i „Vinovata dualitate”, reverbera¡ii onto-mitolo-
gice, de vreme ce „Îngerul Domnului”, trimis så
mijloceascå apropierea de suflete pe påmânt,
se întoarce dezamågit, contaminat el însu¿i de
un „jar selenar” („Doamne, prin multe våmi am
trecut/ bobul acesta de jar, selenar,/ gata så-mi
aprindå aripile/ s-a preschimbat în gânganie/
n-am vinå, cer iertare,/ ¿tii bine,/ misterul a-
tins de ochi påmânte¿ti/ intrå în destråmare/
numai tu îi po¡i afla vindecare/ de timp ¿i de
uitare”). Ca într-o poezie de Marin Sorescu, În-
gerul, stând la sfat cu Dumnezeu, îi aduce Pan-
tocratorului vestea cå lumea „a sårit de pe ¿ine”,
iar iubirea a devenit falså, „îndoitå cu apå chioa-
rå”, de unde strigåtul disperat al omenirii dupå
„absen¡a iubirii”: „absen¡a iubirii, Doamne,/ îi
usucå gâtlejul, venele, glasul, mai ales femeile/
nu în¡eleg de ce-i/ håråzitå/ doar o cantitate
limitatå/ de dragul ei/ î¿i vopsesc pårul, sprân-
cenele,/ î¿i doresc un al treilea ochi,/ pentru
cine altcineva/ atâtea marafeturi, måtåsuri, di-
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În cåutarea amintirii pierdute...

(Junimea, Ia¿i, 2020, 94 p.),

chisuri/ ¿i ploi inventate/ ¿i lacrimi de rezervå/
la întâlnirile mult a¿teptate?” ªtiind cå „mijlo-
cesc/ råsuflarea ta divinå”, femeile, într-un
„acord duplicitar cu luna”, ¿i-au încondeiat „pri-
viri celeste”, scornind o „matematicå proprie”
¿i, cu toate astea, „iubirea le-a ¿i påråsit”... På-
mântul întreg a devenit o „nara¡iune evanghe-
licå” cu patimi, zaiafeturi, halebarde, arme de
foc, rachete, în general „un teren de manevrå”...
De unde ¿i interven¡ia Îngerului care, în ideea
restaurårii statutului feminin, cere divinitå¡ii,
Tatålui Ceresc, pentru toate femeile din lume
„o nouå mare/ plinå cu semin¡e de iubire/ din
ochiul tåu edenic,/ råsårind/ fårå de måsurå-n
timp,/ din via¡å-n via¡å trecând!” (Vinovata
dualitate).

Dedicatå lui Doni, in memoriam, poemul
„Clubul vânåtorilor”, scris la Ottawa în ianua-
rie 2020, face loc, cu discre¡ie, unei amintiri
legatå de „pa¿ii no¿tri, måsura¡i/ peste albul
zåpezii de la Hunter Club”, un loc astfel denumit,
în care „vulturul alb” ce plana acrobatic ca un
aeroplan dirijat de un duh a fost „domesticit”
de cel ce ¿i-ar fi dorit så se lase zborului „spre
vârfuri sihastre”. Tot astfel, pe malul „fantast”
al Lacului Saint-Laurent, poeta, percepând
muzica ¿i ritmul cosmic al timpului, mediteazå
la „parabola alunecoaså” a fluviului care „¿tie
så fie/ noi înså,/ ¿tim så tråim.” (Parabolå alu-
necoaså, fluviul). Altådatå, pa¿nicul Saint-Lau-
rent, cu pescåru¿ii lui provocatori, fårå ase-
månarea niciunuia cu „albatrosul lui Baude-
laire”, devine un „bra¡ ini¡iatic/ de apå”, care
leagå „orizontul ¿i depårtarea”, lumina tulbura-
tå de valuri ¿erpuind „sub epidermå,/ cu fier-
bin¡eala unei tainice dorin¡e”(Alegorie din ape).
În altå pieså este amintitå balena sinuciga¿å
de pe malul la Rochelle, au bord de L’Atlan-
tique” (Stearpå secunda).

Singuråtatea, de care pare så fugå poeta,
îi ridicå în fa¡å „nenumårate dealuri ¿i pus-
tiuri/ abia de le mai pot duce”. Din trupa întrea-
gå face parte „eu, cea de azi/ ¿i eu de ieri, ¿i eu
în profil de viitor/ (...)/ Steagul zilei mele din
calendar/ îl voi sprijini de zidul/ Cartaginei pe
mal/ în zare, marea va clåtina/ douå sute douå-
zeci de coråbii/ câte puteau ancora cândva,/
mi-am dorit aceastå sårbåtorire/ la Cartagina/
care azi, prea sfioaså,/ prea obositå/ se-aratå,
de¿i/ soarele trece blitz prin istoria sa/ o lumi-
neazå...” Cålåtoria în Tunisia, la Cartagina, la
29 septembrie 2019, iatå, dovedindu-se astfel
incitatoare sub aspect poetic...

CCCCCe pot fi aceste Cotidiene pariziene decât
„cåutåri” ¿i „regåsiri” într-un spa¡iu anume ale
unei itinerante descinderi suflete¿ti, alåturi de
fiin¡a iubitå. Spa¡iul înså e plin de freamåtul
obi¿nuit al unei vie¡i citadine trepidante, aiuri-
toare în „spectacole” ¿i „tipologii”. Iatå, spre pil-
då, cuplul Jean – Laurette, fata purtând inelul
de logodnå cu piatrå imita¡ie de smarld... Tînå-
rul, venind din banlieue în Place de L’Étoille ¿i
purtând pålårie ro¿ie „în formå de mac înflorit”
(ceea ce-i determinå pe mul¡i trecåtori så se po-
zeze împreunå cu el) cântå ziua întreagå la o
„armonicå vi¿inie, pe margini cu muselinå”,
câ¿tigându-¿i existen¡a ca un „artist”. Seara,
iubita Laurette, dansatoare se pare într-un
club, „revine acaså întregitå,/ zâmbind cu-
min¡icå/ câinele o adorå privind,/ noaptea-i o
cetate, cu obloane låsate/ nu-i loc de plecare/
Jean e cu Laurette/ un zeu fericit/ armonica
då tonul iubirii/ atât de fantastå, atât de realå!”
(Cotidiene pariziene, 16 ianuarie 2020, Ottawa,
pp. 5-8). Peste 50 de pagini, o nouå Parizienne
cotidienne, II, dedicatå „Cristinei”, evocå depla-

sarea („spre ora cinci, matinalå,/ în balonzaidul
meu bej ¿i al tåi kaki/ suntem patå de culoare/
în caden¡a dimine¡ii”) prin „Parisul cu zâmbet
insinuant/ fårå så ne dåuneze”. În pårul iubitu-
lui lung „se aga¡å luceafårul de diminea¡å”,
noteazå poeta: „mergem a¿a trei în tandem/
suntem fericite/ (...)/ ne gråbim, ne gråbim,/
så cumpåråm buchete/ pentru florista Géral-
dine,/ care se måritå a doua oarå”... Deplasa-
rea este mai ales un prilej de a evoca strada
Saint-Eustache unde se descarcå mårfuri „din
col¡uri de lume aduså”, cartierul les Halles cu
pove¿tile negustorilor „de renume” care vând
aici de secole, locuri pe care, probabil, le-a cål-
cat ¿i „temerara Saint Veronique” sub protec¡ia
cåreia „înalt se rugau vânzåtorii/ de boto¿ei
pentru copii,/ pânzeturi ¿i albituri,/ decora¡i-
uni, adevårate bizarerii.” Cât despre flori, revine
autoarea în final, „erau târguite pe alese/ exoti-
ce, populare sau regale,/ negociate la pre¡ cu/
plaisis d’ofrrir” (conform, desigur, unei recunos-
cute tradi¡ii prin care vânzåtorul îmbina aface-
rea cu arta de a bucura pe cumpåråtor). Mirea-
sa Géraldine este ea înså¿i proprietara unui
magazin în strada Lamartine „în care semin¡ele
îmbobocesc/ laolaltå cu timpul”, un secret
mo¿tenit de la o veri¿oarå „floristå în Halele pari-
ziene”, iubita unui pescar pierit într-o furtunå
¿i în buzunarul cåruia s-a gåsit o scoicå în care
perla încå tråia: „de atunci, comersantele de
flori,/ în les Halles de Paris,/ poartå în sân o
perlå roz-sidefie/ aducåtoare de noroc/ orele
continuând så germineze/ în florile timide
populare,/ sau regale.”

Multe poezii, conform datårii, sunt scrise
la Ottawa în perioada ianuarie-februarie 2020,
într-o comunitate francofonå stârnitoare, desi-
gur de amintiri, într-o stare de spirit nu tocmai
confortabilå de vreme ce „Osteneala, fierbin¡ea-
la, pofta/ de-a fi nesåbuitå/ stârne¿te låtratul
zilei/cå¡elul påmântului/ mu¿cå ¿i mu¿cå/
(...)/ o sumedenie de subîn¡elesuri/ izbåvitoare/
må apaså” (De-a via¡a).

În sejurul canadian din 2020, poeta scrie
mare parte din aceste „cotidiene pariziene”, în
cåutarea unor amintiri pierdute, dar pe care
numai poezia le resuscitå, transferându-le în
planul crea¡iei, al poemului.....

Sunt „prozo-poeme” – cum le nume¿te au-
toarea – în care se regåsesc realitå¡i, întâmplåri
¿i oameni din Parisul vizitat altådatå, readus
acum din amintire în crea¡ia poeticå, fårå nimic
spectaculos, flamboiant, mirobolant. Dimpotri-
vå, prozo-poemele surprind atmosfera plinå de
culoare a unui Paris obi¿nuit, cu oameni obi¿-
nui¡i, destine pitore¿ti prin exotismul lor pen-
tru un vizitator stråin, dar atât de integrate în
peisaj încât oferå imaginea unei realitå¡i sociale
fire¿ti, autentice, structurale.
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Iatå o plimbare pe bulevardul Saint
Charles cu case în formå de „triunghi,/ de romb,
de fluture”, într-o noapte cu stele care „se laså
atinse de apele/ unor culori mi¿cåtoare”, cu lo-
cuitori având sentimente „colorate în mov, ro-
zaliu, ro¿u, albastru/ o, da, ¿i dorin¡ele lor,/
care mai de care, glisând,/ printre fete frumoa-
se,/ câini, pisici, acareturi.../ la parter, magazi-
ne,/ ce lume,/ poeticå a¿ spune/ (...)/ Doam-
ne,/ ¿i copacii sunt frumo¿i,/ au råsaduri din
rai...” Numele sfântului Charles, patronul bule-
vardului, „jumåtate sfânt, jumåtate om”, „tro-
neazå înscris/ în memoriile sale”, ceea ce suge-
reazå poetei så cearå Domnului o minune, adi-
cå „så aparå o caså din ademeniri ¿i luminå/
doar pentru poe¡i,/ unde så-¿i recite opera”,
apoi „låca¿uri/ pentru cår¡ile dumnealor/ cu
numele frumos orânduite în rafturi/ så coche-
teze cu nemurirea”. Asta în timp pe bulevardul
Saint-John „am auzit/ c-au råsårit ¿ir de ba-
ruri,/ cluburi dezmå¡ate, locuri de pierzanie,/
må rog, e treaba sfântului ales,/ eu a¿ pune la
råscruce/ doar o bodegå”. Desigur, pentru poe-
¡ii „care au voie ¿i ei la un pahar” ¿i unde muza
i-ar chema... Dacå o biserica s-ar putea ridica,
un spital „e plan zadarnic/ poe¡ii nu se îm-
bolnåvesc/ decât definitiv,/ nu pot fi trata¡i
temporar...

Pretutindeni, eul profund tråie¿te fantas-
matic alåturi de imaginea pierdutului partener,
simte cum în sufletul ei „cuvintele s-au råsucit/
pe fa¡å ¿i pe dos/ înro¿indu-se de ostenealå”
ori prefåcându-se „în zburåtoare cu pene ro¿ii/
îngenunchind în a¿teptare/ te-am rugat, hai,/
vino ¿i tu så înnoptåm/ în miezul unui izvor/
miraculos, fårå nume,/ de ro¿u izbåvitor”. Re-
tråirea în amintire este ¿i un fel de terapeuticå
a suferin¡ei, precum în acest final de poem de
o frumuse¡e despovåråtoare aparte, în care
„umbrele” comunicå dincolo de moarte printr-o
congruent-empaticå corporalitate, tråire plas-
matic-halucinatorie ¿i totodatå confesiv-vinde-
cåtoare: „ªi se fåcea cå eram piatrå/ ¿i te fereai
så pui talpa/ så nu må transform/ într-un
munte de tåcere/ ¿i se fåcea cå eram oglinda/
unei ape rebele/ mereu påcåtuind, renegân-
du-¿i malurile/ în cåutare de verde cutezåtor/
¿i tu veneai dinspre stele/ râzând/ vai, ce teres-
trå, ce vie po¡i fi,/ o minune de femeie/ ai pe
tålpi pecetea fostelor iubiri/ må ispite¿ti,/ ne-
împlinitå umbrå, vindecåtoare.” (Ro¿u edenic).
Acela¿i idee de soteriologie prin cântec în piesa
„Salvatrice”, imagine a cântecului feminin dåi-
nuind dincolo de iluzii ¿i de¿ertåciuni ¿i totodatå
a poetei, încrezåtoare în steaua ei salvator-
transfiguratoare: „Orice-ar fi, eu råmân Salva-
trice/ cânt, peste noapte, peste zi,/ m-ascultå
¿i lupii/ sub promoroacå în haitå/ frângându-¿i
urletul/ nici ei/ nici pasårea cu aripi råsfirate/
peste imperii epocale,/ nu au ca mine,/ un rai
promis/ ¿i nici un iad s-aleagå.” Povestea e una
¿i aceea¿i, veche de când lumea, ¿i pentru „fru-
moasele” ¿i pentru „urâtele lumii”, curtate de
varii tipuri ¿i „orbite”, ne¿tiind cå „povestea lor
se rote¿te/ în cercurile altor pove¿ti/ frumoase,
tinere sau urâte,/ totul se repetå,/ în acel eodem
sed aliter,/ fårå de istovire...”, dupå cum consem-
neazå poeta în „Utopie pe lacul Philippe”, un pitoresc
loc din nordul muntos al Ottawei (partea de nord a
parcului Gatineau).

Revenitå pe Boulevard de la Madeleine, î¿i
aminte¿te de plimbarea de altådatå, când cu-
plul, „convenind” så fie personaje în Comedia
Umanå, a dorit så vadå acolo la poate de Mont-
martre, între Place de la Concorde ¿i La Bastille,
semne ale afacerii „seme¡ului cultivator de vise”
Balzac „taman în Cœur de Paris”: e vorba de
cafeneaua numitå „O mie ¿i una de nop¡i” („Un
café comme on n’en jamais vu”), în care Théo-
phile Gautier urma så fie „båiat de pråvålie”, în
timp ce patronul, iluzionându-se discret, gân-
dea astfel: „moi, j’aurai la serviette/ sous les
bras/ dirigeant tot/ organisant tout...”. Desigur,
„o påguboaså aiurealå” aceastå „afacere mirea-
nå” bunå doar pentru a da coloraturå Comediei

Umane, conchide autoarea cu amarå lucidita-
te, contemplând cu sufletul strâns oameni ¿i
întâmplåri din panorama Comediei Umane...
(Clandestini pe Boulevard de la Madeleine, 30
aprilie 2020).

Tot pe urmele amintirii, în ora¿ul ca „o sce-
nå pateticå”, cu o lume amestecatå de „actori”,
mai exact pe strada Menilmontant, unde a cân-
tat Edith Piaf, revede miraculoasa grådinå sus-
pendatå de la etajul trei cåzutå, parcå, dintr-o
„bolnavå galaxie” ¿i în care încol¡esc „sâmburi
din lumina lunii”. Ochiul percepe scena lumii
amestecate, cu actori, unde „totul se vinde, to-
tul se cumpårå/ afacerea timpului/ nu-i pentru
mine/ mi-ai spune/ îmi pare indecent så revin
(...)/ doar cu ni¿te parale/care nu-mi ajung så
råscumpår/ numele prezen¡ei tale/ din bulboa-
na verbului a muri...” (Redivivus, Menilmon-
tant). Så observåm cå acest „redivivus” este o
recuperare în spirit proustian a pierderii sufe-
rite, pentru care „va trebui ca monezile/ så le
prefac/ în påsåri ¿i cuib/lângå tine, în ve¿nicie.”

Metropola î¿i spune „povestea sau cânte-
cul” în nop¡i cu drum „stingher ¿i vinovat”, când
„poemul n-are decât/ så-¿i petreacå de unul
singur/ ca un be¡iv zbanghiu”, înduio¿at la ilu-
zionarea „spre astre” a înamora¡ilor ¿i, deopotri-
vå, solidar cu cei „påråsi¡i”. O plimbare în Cœur
de Paris, pe Boulevardul de la Madeleine „ega-
leazå cel mai excentric/ ¿i mai autentic fel de-a
tråi/ tânguitori, pripi¡i sau trufa¿i/ nepåsåtori
de metehnele universului”. Revederea antre-
neazå o memorie afectivå puternicå capabilå a
reface ¿i alte momente itinerante, totul consti-
tuind „materie” pentru poemul care va re¡ine
senza¡ia, freamåtul ¿i clipa tråitå într-o duratå
sublimå, dincolo de spa¡iul concret ¿i timpul
devorator: „dåm o raitå/ pe Canal Grande,/
apoi, oh, rafinatul Corso di Roma”. Sau: „ne ade-
mene¿te sub¡ire aroma/ pe Unter den Linden
în Berlin,/ inventåm, ne privim,/ poemul e tâ-
når mereu/ gustul verii dintr-o zi toridå/ o pre-
lungim la Madrid,/ în tribune, la coridå/ ¿i-apoi,
liberi, liberi,/ ne îmbrå¡i¿åm fix în fa¡å/ la Porte
de Solei/ unde poate fi vânat/ poemul.” („La
porte de solei, poemul”, pp. 67-68)

Sau la Vatican, în Basilica San Pietro,
unde „îngerii ne dau ambrozie ¿i vin/ Pax vo-
bis!”. Picåturi din apa sfin¡itå luatå la intrare
„o prefac în leså albastrå/ din coronare ¿i vene/
poate opresc plecarea ta/ fårå de vindecare.”
(Mesa la Vatican)

Volumul este, în subsidiar sau în texte mai
tranzitive, o carte a iubirii, în care regåsim, în
aceea¿i orchestrare aduså la numitorul comun
al propriei biografii sentimentale, ¿i tema a¿tep-
tårii unui Ulise råtåcitor pe måri, de unde elogiul
unei Penelope cu reflexe de mit odiseic, comu-
nicat astfel în cheie alegoricå: „Femeie, femeie,/
stai ¿i-nflore¿ti/ spre ofilire/ pe ostrovul/ cu
maluri mi¿cåtoare/ n-ai vrea/ så ¡e¿i din firele
pårului tåu/ o a¿teptare-chemare?/ îi cântå
marea/ în parabole false.../ femeie, ¿optesc ape-
le/ într-un legåmânt bizar/ vagabond peste
ape/ a¿teptarea ta va fi operå de artå...” (De
dragul a¿teptårii). Sunt, în general, pagini ad-
mirabile de descriere a mårii (precum în roma-
nul „Amiazå nevindecatå” (2018), descrierea
emanând o magie hieraticå a undelor în lumina
astrelor ¿i sugerând nelini¿tea ¿i imensitatea,
fråmântul ¿i taina ne¡årmuritå a existen¡ei
omene¿ti: „Mâini fosforescente/ aruncå în larg
bulgåri de soare/ valuri cu geometrii e¿uate/
dupå legea unei matematici/ abia inventate
(...)/ Ulise încå mai navigheazå/ pe måri in-
ventate/ (...)/ cu neodihna de alte constela¡ii
¿optitå/ axa lumii se-nvârte/ între venire ¿i a¿-
teptare/ un joc de frânghii/ cu bifurca¡ii astra-
le”... (Mågulitoare, marea). Sau imaginile ma-
rine de un livresc mitologic din Rondo iluzoriu,

În sfâr¿it, anul de gra¡ie al pandemiei 2020,
care subdateazå mai multe texte, se face sim¡it
în unele poeme, precum în „Parade Platz în pan-

demie”, unde, î¿i imagineazå autoarea din Te-
meswar, „lacåte peste lacåte sunt ¡intuite pe
u¿ile/ fostei såli de bal din Parade Platz”, cum
zåvorâte sunt ¿i „privirile portretelor” în muzee.
Frica de moarte „se zvânturå acuzatoare/ într-o
lecticå de lini¿te vicleanå”, intrårile în Bastio-
nul Cetå¡ii „par gurile/ de intrare în adâncuri/
deschise hâd/ spre-o altå lini¿te perfidå ¿i ocul-
tå”. Totul aminte¿te de „vremea ciumei” de
acum trei secole ¿i ceva.

De¿i geamgiul ora¿ului „î¿i monteazå
straturi de sticlå la ferestre”, virusul poate privi,
totu¿i, înåuntru „pânå în måruntaiele sale,/
poate crån¡åni orice urmå de bucurie”. Stråzile
au råmas pustii, cu masca pe fa¡å priveli¿tea
din balcon este dezolantå: „Treazå, îmi pun
masca ¿i ies pe balcon/ ferestrele de la Moll-ul,
aflat peste drum/ se holbeazå cu disperarea
unui vas e¿uat,/ schelet somnambulic din be-
ton/ pe scåri în dezmå¡are, frica/ o våd printre
secre¡iile nop¡ii nebuloase...” Pânå ¿i luna „este
albitå de fricå/ se mic¿oreazå peste lini¿tea
sinuciga¿å/ e liber så mår¿åluie¿ti doar în
interiorul tåu...” La fel în poemul „Anticar ¿i
solda¡i melancolici”, percep¡ia este globalå:
„globul terestru are polii în derutå,/ distan¡ele
se måsoarå în fricå”. Anticarul, dupå ce a îm-
pår¡it oamenilor „cufere verzi pline cu lucruri
anti-virus”, î¿i a¿azå drept pazå în prag „doi
solda¡i melancolici/ lua¡i de pe raft ¿i pleacå/
så dea o declara¡ie pe propria råspundere...”
Sau „må¿tile perfecte” ale lumii, „vådit falså/
lingu¿itoare, trecåtoare”, aplaudând „perfidå,
flecarå, uluitå,/ gata så se-nfrupte/ din spec-
tacolul pus la cale/ doar pentru întårâtarea/
vremilor.” (Spectacol pentru întårâtarea vre-
milor).

PPPPPoezie a faptului de via¡å, deloc „elaboratå”
sub aspect livresc, dimpotrivå, de o franche¡e
¿i cotidianitate ca ¡in mai mult de o modernitate
romanticå decât de o postmodernitate cu liber-
tå¡i aleatorii de semnifica¡ii ¿i limbaj, Cotidi-Cotidi-Cotidi-Cotidi-Cotidi-
nenenenene(le) parizieneparizieneparizieneparizienepariziene ale dnei Veronica Bålaj izvoråsc
dintr-o medita¡ie aplicatå deopotrivå unor „sår-
båtori” itinerante ¿i, mai cu seamå, credin¡ei
nestråmutate în puterea cuvântului/poemului
de transfigurare, sublimare, consacrare a tot
ceea ce amintirea depoziteazå în suflete. Este
vorba de un mecanism al discursului poetic,
cu virtu¡ile sale imaginare ¿i imaginale, care
resuscitå, prin evocåri în lan¡, tråiri ¿i realitå¡i,
pe mai vechiul principiu proustian al „cåutårii”
¿i „regåsirii”, desigur, acelui timp al experien¡ei
de via¡å. Cuvântului îi este atribuitå aceastå
mizå poeticeascå, adicå poemului cu virtu¡i re-
cuperatoare, terapeutice, soteriologice, nu în
sens mistic, ci într-o accep¡iune de re-tråire pa-
cificatoare, tåmåduitoare, de echilibrare låun-
tricå.

Poeziile acestea, indiferent cå au ca refe-
ren¡ialitate Parisul, Vaticanul, Canada cu re-
numitul Saint-Laurent, Cartagina, Timi¿oara,
sunt „frânturi” concrete ¿i autentice de portrete,
aspecte ¿i tråiri, cu frecvente introspec¡ii pri-
vind rela¡ia cu realitatea itinerantå evocatå, cu
lumea cuvântului ¿i a poemului, în general,
exorcizat, oarecum, în ideea de a primi, în re-
gistrul evocårilor itinerante, prea-plinul rea-
mintirii, ca op¡iune terapeuticå ¿i salvatoare.

Desfå¿urându-se dupå un låuntric fir al
logicii poetice, cu eufonii ¿i rime interioare ce
eviden¡iazå un dolorism melodic re¡inut, textele
par a spune mai mult decât consemneazå ca
atare, dezvåluind o sensibilitate de real freamåt
sufletesc ¿i asociativ, totodatå o situare lucidå
în context evocativ.

Aflându-se în cåutarea amintirii pierdute,
poeta se va regåsi, cu întregul cer plin de stelele
credin¡ei sale, în aceste prozo-poeme de modu-
la¡ie esteticå optzecistå, cultivând cu inteligen-
¡å ¿i rafinament un lirism de substruc¡ie idea-
tiv ¿i fixat pe o autoreferen¡ialå idealitate.

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
Tg.-Jiu, februarie 2021Tg.-Jiu, februarie 2021Tg.-Jiu, februarie 2021Tg.-Jiu, februarie 2021Tg.-Jiu, februarie 2021
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Cunoscutå de zeci de ani prin e-
misiunile sale culturale de radio ¿i te-
leviziune, cu deplasåri la comunitå¡i
de români din spa¡iul euro-atlantic
(unde ¿i-a lansat nu o datå cår¡ile în
edi¡ii bilingve, inclusiv la saloane ¿i
târguri de carte), scriitoarea VERONI-
CA BÅLAJ, poetå ¿i prozatoare, este
¿i o jurnalistå de realå voca¡ie multi-
culturalå. Autoarea „Jurnalului de Timi-
¿oara” (prozå scurtå, 1991), a cår¡ii
de reportaje „Parisul fårå mine”/ Paris
sans moi (Timi¿oara – Angoulême,
1992) ¿i a volumului de interviuri „Ten-
ta¡ia cuvântului” (2017), ¿i-a îndreptat
aten¡ia ¿i asupra scriitorilor români din
diaspora, realizând convorbiri de refe-
rin¡å cuprinse în câteva cår¡i, din care
amintim „Areopagus” (2008) ¿i, mai

recent, în coautorat cu Eva Halus, „Convorbiri cu personalitå¡i române¿ti din
Montreal (vol. 1 / 2017 ¿i 2/ 2018, Editura Hye Grafix, Montreal).

Autoare prodigioaså cu indeniabile succese în spa¡iul euro-atlantic (¿i nu
numai), Veronica Balaj este, în spa¡iul comunicårii jurnalistice, o „arhivå vie”, din
înregistrårile memorabile pentru Studioul Teritorial de Radio Timi¿oara, plajå me-
dia de câteva decenii, rezultând ¿i lucrarea RESTITUIRI CULTURALE BÅNÅºENE
(Ed. David Press Print, Timi¿oara, 2019, 170 p.). Semnatarul prezentårii „Veronica
Bålaj, între aniversåri ¿i comemoråri”, criticul literar Cornel Ungureanu, schi¡ând
portretul proteic al scriitoare (poetå, autoare de prozå scurtå ¿i roman, reporter)
relevå faptul cå, prin aceste cår¡i de dialoguri, jurnalista ne înfå¡i¿eazå „lumea
cunoscutå sau necunoscutå a literaturii din Banat”: poeta ERIKA SCHART
(1929-2008), o prietenå apropiatå ¿i traducåtoare a lui Franz Liebhardt, poetul
deportat în 1945 într-un lagår de muncå for¡atå din URSS; jurnalista ¿i autoarea
apreciatå în vreme a unui roman, scris la 26 de ani, „Iana Hoinara” ce vorbea
despre cedarea Basarabiei, drept care a fost blocatå editorial pânå în 1975, SOFIA
ARCAN (1917-1992); poetul ¿i redactorul unor periodice literare ¿i al Editurii „Facla”,
ALEXANDRU JEBELEANU (1923-1996); poetul, dramaturgul, publicistul ¿i coor-
donatorul cenaclului „Franyo Zoltan”, ANAVI ADAM (1909-2009); poetul vâlcean
„timi¿orizat” încununat cu Marele Premiu de Popularizare, DAMIAN URECHE
(1935-1994); prof. Violeta Dumbråveanu, fiica poetului „de marcå” ANGHEL
DUMBRÅVEANU (1933-2013), supranumit flatant, cu admira¡ie colegialå „Con-
dorul”, prieten al lui Nichita Stånescu, convivul familiei, ¿i redactor-¿ef al „Ori-
zontului”, fostul „Scrisul Bånå¡ean” din perioada 1953-1989, promotor al unor
tineri talenta¡i (George Suru, Sabin Opreanu, Robert ªerban, Nina Ceranu ¿.a.);
scriitoarea, traducåtoarea ¿i hispanista ANA SIMION (21 iunie 1938, Doma¿nea
- 27 decembrie 2018, Timi¿oara), realizatoare a unor documentare cinematogra-
fice despre Rilke, Mircea Eliade, Brâncu¿i etc.; prozatoarea ¿i publicista ANIªOA-
RA ODEANU/ Doina Peteanu (1912-1972), autoarea celebrului roman modernist
„Într-un cåmin de domni¿oare” din 1934 unanim apreciat în epocå, pentru care
„scrisul e parte din fiin¡å” (interviul este luat de colegul de radio, scriitorul Nicolae
Dolângå); cernåu¡eanu itinerant MIRCEA ªERBÅNESCU, publicist ¿i prozator,
adoptat de capitala Banatului (1919-2012), „un patriarh al literaturii timi¿orene”
vorbind despre „spiritul Timi¿oarei (...) deschis tuturor elementelor culturale ¿i din
alte pår¡i ale ¡årii”.

 Fa¡å de intervieva¡ii aminti¡i mai sus („autori care în anumite perioade au
fost în centrul aten¡iei, pe urmå interzi¿i, pe urmå au reapårut doar cu o parte a
faptelor lor literare”, „au fost interzi¿i sau au avut parte de pagini prea multe sau
prea pu¡ine în istorii scrise dupå 1948, dupå 1965, dupå 1989" – Cornel Ungureanu),
dna Veronica Bålaj insereazå ¿i câteva interviuri care ne-au atras aten¡ia, precum
cel cu marele cårturar universitar EUGEN TODORAN (1918-1997), autorul unor
studii referen¡iale despre Eminescu ¿i Lucian Blaga, ajuns membrul „cel mai în
vârstå” al Cercului Literar de la Sibiu, care „a avut un început la Cluj” prin 1938-39,
cu „bardul” Radu Stanca („sufletul Cercului” la Sibiu) ¿i Cornel Regman („toatå
genera¡ia noastrå î¿i dorea så scoatå o revistå ¿i deci acest mic grup cåuta un fel
de manifestare proprie”), „faza a doua” a Cercului desfå¿urându-se la Sibiu, din
cauza împrejurårilor politice (cedarea Ardealului prin Diktatul de la Viena din 30
august 1940 ¿i mutarea Universitå¡ii la Sibiu). Acolo, L. Blaga „era ca un zeu, era
un simbol pentru noi, el nu se angaja direct, avea lucrårile lui, ¿i a¿a s-a nåscut
o disiden¡å, o rupturå ¿i s-a creat al doilea Cerc literar de la Sibiu (...) Vârful
acestei etape a fost scrisoarea pe care Negoi¡escu (considerând a face parte
dintr-o a patra „genera¡ie postmaiorescianå”) i-a adresat-o lui Lovinescu în pri-
måvara lui 1943, pentru cå noi mergeam pe criteriul artei de valoare.” (numi¡i de
unii „este¡i”, „iste¡ii de la Sibiu” fa¡å de „oco¿ii” de la Bra¿ov etc.).

Foarte interesantå este convorbirea cu universitarul filosof GEORGE USCÅ-
TESCU (1919-1995), marcantå personalitate a exilului românesc”, aterizat la Timi-
¿oara de unde va fi înso¡it de jurnalista autoare la Cluj. Scriitorul cu origini gorjene,
dar stabilit pentru o mare carierå universitarå ¿i culturalå la Madrid, fusese invitat
în primåvara lui 1994 la Festivalul Interna¡ional „Lucian Blaga”, organizat de So-
cietatea Culturalå „Lucian Blaga” din Cluj. Din convorbirea cu G. Uscåtescu,

aflåm cå acesta a fost bun prieten cu Brâncu¿i, cåruia i-a dedicat un studiu de
filosofia artei, precum lui Eminescu ¿i Blaga, cu accent pe ideea heideggerianå a
„spa¡iului existen¡ial” („Satul meu natal este vecin cu Hobi¡a, satul lui Brâncu¿i”,
declarå invitatul, ceea ce nu este tocmai adevårat, cåci ar fi vorba de zeci de km,
o spunem noi ca rezident al Tg.-Jiului ¿i bun cunoscåtor al geografiei ¡inutului
gorjenesc!, s.n., Z.C.).

Convorbirea cu GERDA BARBILIAN, n. Hossenfelder (?-?), so¡ia poetului
Ion Barbu, la re¿edin¡a familiei acestora din Bucure¿ti, unde poetul a locuit în
perioada 1929-1961, o caså „stingherå” cu ferestrele „neluminate” (construitå ca
„un acoperi¿”, conform remarcii acad. Gr. Moisil, prieten al matematicianului poet),
este låmuritoare în privin¡a poetului, care ¿i-a cunoscut so¡ia în timpul studiilor
sale la Berlin, cåsåtorindu-se în 1925. Profesorul universitar de algebrå, care a
trebuit så se prezinte la concursuri, pentru ocuparea catedrei, cald în familie, era
„vulcanic, iritabil” în discu¡iile cu confra¡ii de breaslå poeticå, „foarte nelini¿tit,
mereu în vervå, a¿a era firea lui (...), fire pasionalå (...) personalitate foarte liberå
¿i puternicå”, „un bårbat frumos ¿i renumit” cu farmec: „Îl în¡elegeam în tot ce
voia så decidå”. De¿i consumase droguri, so¡ia lui mårturise¿te cå „niciodatå” nu
a fost dependent. El a început „din curiozitate”, våzând pe „colegii cu el de docto-
rat”. So¡ia poetului îi aratå reporterei colec¡ia cu revista „Gazeta Matematicå” ¿i
colec¡ia de ceasuri, precizându-i cå matematicianul „avea drept de autor, teoria
spa¡iilor se numea”, o revistå din America sus¡inând o rubricå despre teoria lui.
Spa¡iul barbilian, a¿a cred cå se numea.” A relatat chiar episodul cu G. Cålinescu
venit în vizitå, dupå care de la fereastrå poetul ar fi aruncat cu „Istoria literaturii”
(„Nu i-a plåcut cum a scris despre el ¿i poezia sa”). ªi în final rugåmintea matroanei
octogenare: „Drågu¡å, nu vrei matale så ¿tergi acolo unde-am spus cu vârsta?”...

Sub genericul „Visul de-a trece Prutul” este reprodus interviul cu poetul
GRIGORE VIERU (1935-2009), venit în Banat ca invitat de onoare (¿i laureat) la
Festivalul de Poezie de la Fåget din 2003. Din iubire pentru påmântul românesc,
poetul spune cå „merg cu plåcere în orice col¡ de ¡arå”, cålåtore¿te „mult”, gânde¿te
¿i simte „în versuri”. Pentru Grigore Vieru, „poezia este un har” ¿i se simte mereu
påtrund „de un flux de limbå ¿i poezie româneascå”. Poetul este pentru jurnalista
Bålaj dominat de „tandre¡e, aer mistic, sau rememorativ, amestec de duio¿ie ¿i
durerea înstråinårii ¿i, pe lângå poetul unei ståri învåluitoare, vine ¿i poetul care
aduce în scenå accente de revoltå, un purtåtor de steag al Basarabiei supuså
nedreptå¡ilor istoriei.” Fapt care vine, låmure¿te poetul, „din faptul cå scriu ce
simt, må implic, nu sunt poetul visåtor mereu.” Neamul, tradi¡ia, sentimentul
matern, copilåria „sunt la rang de fiin¡å pentru mine” – „asta îmi este structura”...
(påcat cå interviul nu este datat ca så putem men¡iona anii vie¡ii doamnei Barbilian,
de negåsit!).

Interviul realizat, la re¿edin¡a ei din Bucure¿ti, cu LELIA RUGESCU
(1905-1987), fiica Leti¡iei, sora poetului Lucian Blaga, fostå profesoarå la
Universitatea „Babe¿-Bolyai” din Cluj, detaliazå dragostea pe care poetul
adolescentin Lulu i-o purta nepoatei sale micu¡e la Sebe¿, sora lui Dorin Pavel,
care de¡ine amintiri de la Lucian Blaga (precum „sceneta” scriså de elevul ¿agunist,
adresatå familiei, în vederea preschimbårii hainelor uzate ¿i råmase). Cuvintele
de apreciere ale Leliei Rugescu la adresa Corneliei, care „l-a sus¡inut” ¿i „l-a
ajutat så nu se piardå în preocupårile mårunte ale vie¡ii” vin så clarifice o anumitå
re¡inere, pe care profesoara memorialistå a avut-o fa¡å de „mofturoasa” so¡ie a lui
Lulu, dupå cum aflasem din cartea de memorialisticå documentarå a acesteia,
„Cu Lucian Blaga” („Dacia”, 1985).

Aflat la Timi¿oara cu prilejul lansårii cår¡ii sale „Don Quijote din Est”, „scor-
¡osul” OCTAVIAN PALER (1926-2007) mårturise¿te cå se considerå jurnalist numai
„cu caracter provizoriu”, el fiind în fond „scriitor”, iar datoria acestora nu e „så
stea deoparte” ci „så-¿i spunå pårerea”: „Articolele mele sunt mai degrabå ¡ipete
decât rezultatul unei medita¡ii publicistice”. Conform unei spuse de Paul Valery,
evenimentele, care intereseazå pe jurnalist, sunt „spuma valurilor”, dar pe scriitor
îl intereseazå „marea”... Scriitorii doritori de „literaturå adevåratå, vor avea un
drum greu”, întrucât azi primeazå „literatura de consum”, Despre cartea lansatå,
Paler, însu¿i considerându-se „un Don Quijote”, declarå ¿i låmure¿te: „Don Quijote
a emigrat în Est. To¡i exila¡ii merg cu soarele în spate. Se îndreaptå spre occident.
El e singurul care merge spre Est. Spre iluzie ca spre un soare. Acea sinceritate
pânå la naivitate...” Mårturisire la care vine replica jurnalistei Bålaj: „Må bucur så
cunosc un Don Quijote...real”, asigurându-l pe intervievat cå materialul va fi difuzat
întocmai („Vå rog så nu fonoteca¡i pauzele. S-ar putea så råmânå a¿a cum am
vorbit? A¡i constatat cå nu sunt un vorbitor prea grozav.”)

Intervieva¡ii din „RESTITUIRI CULTURALE BÅNÅºENE” au devenit deja
amintiri, cu atât valoarea istorico-literarå a acestor mårturisiri este mai pregnantå
¿i relevantå. Iar dacå existå o tehnicå a „interviului”, Dna Veronica Bålaj se dove-
de¿te un încercat maestru al genului, cåci domnia sa ¿tie så se pregåteascå
pentru asemenea „confruntåri” culturale, alege momentul potrivit (chiar dacå acesta
este amânat cu anii, în anumite cazuri, din diferite cauze), face prezentåri clarifi-
catoare ale persoanelor ¿i conduce conversa¡ia pe anumite trasee, importante
atât ca aspecte de via¡å cât ¿i ca mårturisiri de profesie. Este, în genere, o
prezen¡å de spirit plåcutå, ata¿atå de persoana cu care converseazå, dincolo de
insidioase protocoale tehnice, într-un mod natural, firesc, în¡elegåtor. În acest
fel, „convorbirile” sale au un aer mai liber, destins, cåpåtând relief ¿i rotunzime, -
spre deosebire de anumite proceduri scor¡oase în materie de gen -, amintindu-ne
de cår¡ile altei „maestre” a interviului, scriitoarea Rodica Låzårescu, diriguitoarea
revistei „Pro Saeculum” de la Foc¿ani. Doru TIMIªAN-SÂRBU

VERONICA BÅLAJ – „RESTITUIRI CULTURALE BÅNÅºENE”

Reportaje devenite „amintiri”: (David Pr(David Pr(David Pr(David Pr(David Press Print, Tess Print, Tess Print, Tess Print, Tess Print, Timi¿oara, 2019)imi¿oara, 2019)imi¿oara, 2019)imi¿oara, 2019)imi¿oara, 2019)
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ÎÎÎÎÎncå de la debutul cu romanul „Triumful”
(Paralela 45, 2004), dl Bogdan Bråtescu fåcea
dovada unui scris cursiv, îngrijit, inteligent,
pliat pe realitå¡i ¿i pe o reflec¡ie de-a dreptul
eseisticå, în contrapunct cu întrebårile ¿i neli-
ni¿tile omului contemporan. O reflec¡ie concen-
tratå ¿i mult mai apåsatå asupra României
postdecembriste, cu întregul carusel de oameni
¿i evenimente, de la racilele scenei politice la
vânzoleala din întreaga societate, avem în roma-
nul „Acaså” (Paralela 45, 2013), al cårui prota-
gonist Mircea gândea cå solu¡ia împåcårii sufle-
tului såu doritor de libertå¡i depline este emigra-
rea. În urmåtorul roman, „Vedere din Hyde Park”
(Cartea Româneascå, 2018), autorul, cu nedisi-
mulatå voca¡ie gazetåreascå, abordeazå tema
„ie¿irii” în afara fruntariilor, nu ca transfug, ci
cålåtorind cu trenul la Londra, prilej de a evoca
¿i reflecta la o lume pe care o în¡elege ¿i aprecia-
zå, dar în care nu ¿i-ar dori så råmânå, a¿a
cum gândise ¿i pe alte meridiane, chiar dincolo
de Atlantic... Emigra¡ia, instituindu-se ca un
sentiment de familie, îl ispitise mai întâi pe tatål
såu så råmânå în Italia (dar, la op¡iunea fiului,
va renun¡a cu amåråciune), apoi pe mama au-
torului, care la vârsta de 52 de ani decide så
råmânå în Elve¡ia.

Autorul se declarå, încå din primele pagini
ale romanului „Vedere din Hyde Park” drept „un
citadin, dependent de metropolå ¿i de interac-
¡iunea cu oamenii” ¿i, reticent, în principiu,
„fa¡å de intruziunile mai lungi de câteva ore în
via¡a lini¿titå a satului”. Romanele lui Bogdan
Bråtescu sunt, a¿adar, scrieri ce fixeazå mediul
citadin de via¡å, pe aceastå scenå personajele
sale, din varii categorii sociale, î¿i joacå rolurile.
ªi nu avem de a face cu ora¿ul atemporal, din
anumite scrieri cu relief alegoric, de un evident
realism fantastic, ci cu toposuri bine individua-
lizate ¿i plasate într-un anume timp, cel mai
adesea recognoscibile, pentru cå e vorba de un
timp real, devenit istoric, dar tråit nu numai de
cei de o vârstå cu autorul.

Este cazul celui din urmå roman, „21 de
zile” (Eikon, 2020, 384 p.), a cårui ac¡iune este
plasatå în Bucure¿tiul anului 1989 (cu urmåri-
rea unor deplasåri ale personajelor fie la mare,
în sta¡iunile Costine¿ti ¿i „Doi Mai”, fie la Sibiu.
Sub titlul foarte sugestiv pentru ce se va întâm-
pla pe 21 decembrie 1989 (¿i va råmâne în is-
toria Revolu¡iei Române), romanul constituie un
fel de selec¡ie de „21 de zile” din anul de gra¡ie
amintit, ultimul al dictaturii comuniste din Ro-
mânia postbelicå ¿i al 24-lea an al ceau¿ismului
de¿ån¡at bazat pe teroarea Securitå¡ii, a unei
supravegheri poli¡iene¿ti fårå precedent într-o
¡arå cu tradi¡ii democratice mai mult sau mai
pu¡in påstrate.

Prima parte, având ca generic intervalul
„28 aprilie – 4 mai”, ne familiarizeazå cu desti-

nul incert al protagonistului, absolventul de li-
ceu Liviu, angajat în acea primåvarå la Teatrul
satiric-muzical „Constantin Tånase” ca primi-
tor-distribuitor, visul såu înså fiind acela de a
deveni regizor de film. Tânårul locuie¿te în
Bucure¿tii Noi, la 17 km de locul de muncå din
centrul Capitalei, drum istovitor pe care îl par-
curge cu autobuzul ¿i douå schimbåri de me-
trou. Alåturi de colegii såi din sectorul adminis-
trativ, Alexandru Guran ¿i Emil Coconete, tâ-
nårul Liviu, alintat Livache, are prilejul så cu-
noascå nu numai mentalitatea, felul de via¡å
¿i moravurile påturii sociale din care face parte,
cåci, în virtutea idealului propus, cunoa¿te
foarte bine via¡a teatrelor bucure¿tene, chiar o
parte din arti¿ti ¿i, desigur, o mul¡ime de spec-
tacole, de care era pasionat încå din via¡a de
liceu. Încå din ziua a treia o cunoa¿te, la o re-
cep¡ie, înso¡indu-l pe Guran, burlacul de 28 de
ani cu o cåsåtorie ratatå, pe studenta Livia,
aflatå în anul trei de facultate la ASE, cursuri
serale, ¿i angajatå contabilå la Întreprinderea
Automatica. Îl fascinase „aerul de cåprioarå”
al tinerei sibience, care locuia împreunå cu o
colegå, prietenå din copilårie, tot din Sibiu, în
apartamentul închiriat al zgârcitului coleg.
Aflând cå tânåra lui pasiune urmeazå cursul
de gimnasticå orientalå (va citi, în vara aceea,
cu mult interes, „The Tibetan Book of Dead” a
lui Walter Evans-Wentz), Liviu se înscrie ¿i el,
neîntârziat, dar cam fårå entuziasm, la acest
curs de yoga predat de profesorul Sorin Vasi-
lescu, care-¿i ini¡iazå practican¡ii în „disciplina
ståpânirii sim¡urilor, care permite accesul la
starea de necondi¡ionare”, de contopire a spiri-
tului individual cu Spiritul Universal, Brah-
man, Sinele Suprem, ceea ce presupune, pânå
la deta¿area de lume ¿i de pasiuni, „eliberarea
din prizonieratul propriului corp”. De¿i, atrac¡ia
ce-o sim¡ea fa¡å de Livia, îl fåcea så simtå cå
„yoga asta e deja du¿manul meu ireductibil”,
cåci „Acceleratorul de ritm cardiac îmi sugerea-
zå cå ar fi mai bine så fiu deta¿at (...), contem-
plativitatea e ultima mea însu¿ire”. Aceste teh-
nici orientale de lini¿tire ¿i întårire a sufletului
cu energii noi, nebånuite, prin practicå medita-
tivå, fuseserå interzise de regimul comunist, ca
fiind „mistice” ¿i sectare, periculoase pentru
„construirea socialismului multilateral dezvol-
tat ¿i înaintarea spre comunism” („yoga e inter-
ziså ¿i yoginii sunt vâna¡i peste tot”, precum
alt profesor, Gabriel Bivolaru!). „Pentru yoghini
înså, a fi nemuritor înseamnå a renun¡a la pre-
ten¡ia iluzorie de a fi «eu», eliberându-te din
samsara, ciclul transmigra¡iilor, pentru a te topi
cu Realitatea Ultimå ¿i a deveni, la rândul tåu,
esen¡å amorfå, lipsitå de orice atribute.” Inter-
ziså astfel pentru concep¡iile ei metafizice pe la
începutul anilor 1980, dupå ce fusese toleratå
un timp pentru ideea cå practica aceasta ar
putea contribui „la sånåtatea trupeascå a cons-
tructorilor socialismului”, „yoga ¿i yoghinii au
fost victimele colaterale ale reprimårii practi-
can¡ilor «medita¡iei transcendentale», o puerilå
inven¡ie de secol XX (ceea ce nu justificå, de-
sigur, reprimarea), fårå legåturå cu yoga clasi-
cå.” Medita¡ia transcendentalå devenise sus-
pectå „nu prin ceea ce i-a repro¿at partidul, ci
prin preten¡ia cå, în ¿edin¡e scurte ¿i confor-
tabile, fårå asane, pozi¡iile specifice yoginilor,
exerci¡ii de respira¡ie, medita¡ii ori concentråri
profunde, ci prin simpla repetare a unor man-
tre, trimite practicantul într-o stare de relaxare
vecinå cu fericirea.” În 1982, dupå un scandal
la Institutul de Cercetåri Pedagogice ¿i Psiho-
logice (cineva viza postul de director), medita¡ia
transcendentalå cade în dizgra¡ia regimului,
adep¡ii acesteia fiind acuza¡i în mod hilar de
„ritualuri religioase”. Institutul a fost desfiin¡at,

angaja¡i ¿i simpli practican¡i (între ei Marin
Sorescu ¿i Andrei Ple¿u) au fost da¡i afarå din
serviciu. Aceea¿i soartå au avut-o „yoga ¿i...
karatele”, interzicându-se de cåtre Consiliul de
Educa¡ie Fizicå ¿i Sport „organizarea oricåror
forme de yoga ¿i karate pe lângå sau în cadrul
cluburilor ¿i asocia¡iilor sportive sau a altor uni-
tå¡i indiferent de apartenen¡å”. Sub aparen¡a
unor infrac¡iuni de drept comun, mul¡i oameni
au fost aresta¡i ¿i condamna¡i, chema¡i la poli-
¡ie ¿i avertiza¡i. Autorul constatå cå nici unul
din aceste cazuri nu a ajuns la „Europa liberå”,
în afarå de „medita¡ia transcendentalå”.

1989 este anul unei supravegheri poli¡ie-
ne¿ti fårå precedent, memorabilå fiind vizita
liderului comunist Gorbaciov la Bucure¿ti, care
i-a cerul dictatorului Ceau¿escu så implemen-
teze „perestroika”, iar acela a dat un comunicat
în care se vorbea despre suveranitate ¿i inde-
penden¡å na¡ionalå ¿i de dreptul fiecårui popor
de a-¿i alege soarta! Astfel, „Gorbaciov a plecat
cum a venit”, realizând rigiditatea unei gândiri
nefaste pentru relaxarea sistemului economic
¿i a democra¡iei în lagårul socialist. În Polonia
sindicatele câ¿tigaserå alegerile, în defavoarea
structurilor comuniste. De asemenea, în Unga-
ria, regimul îl reabilitase pe Imre Nagy, în spiri-
tul revolu¡iei maghiare din 1956, reprimatå de
sovietici, renun¡ând la Kadar. Recent, Husak a
demisionat de la conducerea Cehoslovaciei (cu-
rând dizidentul Vaslav Havel va deveni noul pre-
¿edinte). În Bulgaria, Todor Jivkov a fost mazilit,
monopolul partidului comunist fiind abolit.
Numai în România de 24 de ani ¿urubul comu-
nist se strângea din ce în ce mai mult. Decenii
întregi fuseserå la putere Honecker, Husak,
Kadar, Jivkov, deveni¡i istorie, iar Jaruzelski
„abia mai pâlpâie”... „Dintre to¡i dinozaurii co-
muni¿ti din Estul Europei, - scrie autorul –
Ceau¿escu e singurul care supravie¡uie¿te, se-
nin, exercitând, într-o mare de omagii ¿i osana-
le, puterea absolutå.” „Vecinåtatea cu URSS -
spune un personaj – e un blestem care nu poate
fi depå¿it. E o chestie de sfere de influen¡å,
deciså dupå råzboi...”

Ce se va întâmpla ¿tim cu to¡ii, chiar dupå
al XIV-lea Congres al Partidului Comunist
Român (20 noiembrie), când, în perioada 16-22
decembrie (ultima sec¡iune a cår¡ii), au loc la
Timi¿oara adevårate lupte de stradå, soldate
cu mor¡i ¿i råni¡i.

Urmårind realizarea cuplului (Liviu devine
în septembrie student la IATCR, iar Livia tocmai
împlinise 22 de ani), autorul nu insistå asupra
vie¡ii de familie, lucrurile rezolvându-se, oare-
cum, de la sine, prin închirierea unui aparta-
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ment. În ziua a 16-a (decembrie), Livia îi mår-
turise¿te lui Liviu cå este însårcinatå, prilej,
desigur, de bucurie, estompat înså de eviden-
¡ierea evenimentelor de la Timi¿oara despre
care românii aflå de la „Europa Liberå”. Pe 17
decembrie, „toatå lumea nu vorbe¿te decât de
Timi¿oara”, chiar colegii de la Teatrul „C. Tåna-
se” aråtându-se destul de ironici la adresa re-
gimului. Pentru ca ziua de „19" så fie conside-
ratå „grea, sumbrå ¿i vinovatå”. Se apropie ziua
când Ceau¿escu „livid, cu o privire de animal
decrepit, cheamå poporul la luptå împotriva te-
rori¿tilor”. Revolu¡ia de la Timi¿oara e atribuitå
acelei mâni de terori¿ti „plåti¡i de stråinåtate
¿i organiza¡i de serviciile de spionaj ostile Româ-
niei”, „agenturilor stråine”. Apari¡ia la televizor
a cuplului dictatorial, alåturi de cei mai servili
membri al partidului, este jalnicå, Ceau¿escu
comparând manifesta¡iile anticomuniste de la
Timi¿oara cu invazia Cehoslovaciei din 1968:
„E prima oarå în via¡a mea, scrie protagonistul
în vârstå de 22 de ani, când urmåresc în direct
un discurs al lui Ceau¿escu. Dar nu rezist
pânå la capåt”. În acela¿i timp la „Europa li-
berå”, N. C. Munteanu comenteazå evenimen-
tele din 17 decembrie de la Timi¿oara,
auzindu-se pe fondul înregistrårii huruit de
blindate, focuri de armå ¿i strigåte de mul¡ime.

Încep ¿i la Bucure¿ti manifesta¡iile, împo-
triva cårora sunt scoase trupe de armatå ¿i
securitate, scutieri. La evenimente participå ¿i
Livia înso¡itå de colega ei Ana, care o vede cå-
zând împu¿catå în frunte pe bulevardul Maghe-
ru. Cåutatå de Liviu cu mare nelini¿te, va fi
gåsitå la Spitalul Cantacuzino. Tocmai sosiserå
în Capitalå ¿i pårin¡ii de la Sibiu, care, abia
dupå fuga dictatorului, vor putea så-¿i ridice
mortul spre a-l duce acaså. Romanul se sfâr-
¿e¿te cu drumul parcurs de camionul condus
de ¿oferul teatrului, nea Doru, în care se afla
sicriul tinerei Livia, înso¡it de Dacia albå con-
duså de tatål decedatei. Alåturi de nea Doru,
care tocmai trecea Dealul Negru dintre Pite¿ti
¿i Râmnicu-Vâlcea, se aflå ¿i protagonistul Li-
viu, bånuind, dupå cea¡a låsatå, cå ora¿ul este
aproape... (III, 16-22 decembrie). Aceastå a treia
parte a romanului cuprinde în sine zilele de
15, 16, 17, 18, 19, 20 ¿i 21, deci un numår de
¿apte zile din totalul de 21 câte cuprinde întreg

romanul, cronologia fiind foarte apropiatå sau
suprapuså chiar peste evenimen¡ialitatea
evocatå.

Acesta este semnul formal de modernitate
pe care-l exprimå acest roman, care selecteazå
a¿adar din cele 9 luni (28 aprilie – 21 decembrie
1989), doar 21 de zile, semnificative în via¡a pro-
tagoni¿tilor ¿i definitorii pentru destinul lor
comun, totul fiind proiectat pe ampla pânzå a
societå¡ii române¿ti din ultimul an al dictaturii
comuniste. Nu e vorba de vreo frescå socialå,
ci de o evocare veridicå, tråitå, la obiect, în care
se pot regåsi to¡i cei care au tråit zilele respec-
tive, cu spectaculozitatea evenimen¡ialå dar ¿i
cu teroarea supravegherii ori fiorul indescrip-
tibil al måcelului, såvâr¿it de inventa¡ii terori¿ti
iliescieni care „trag din toate pozi¡iile”...

Redactat la persoana întâi, având a¿adar
o formulå „ionicå”, conform tripartitei clasificåri
manolesciene, romanul este expresia unei con¿-
tiin¡e tinere, care tråie¿te evenimentele ¿i se
pronun¡å asupra lor cu maturitatea unei reflec-
¡ii lucide, urgente, sanc¡ionatorii, din care nu
lipse¿te ironia la adresa unor atitudini, carac-
tere, idei politice. Autorul e un bun observator
de comportamente, comportamentismul (ca så
ne exprimåm cu un concept operativ al criticu-
lui literar Garabet Ibråileanu) subordonând
psihologismul. Personajele sunt, în general,
schi¡ate din câteva linii, date odatå pentru tot-
deauna, iar „citirea” lor se face cu ochi obiectiv
¿i spirit critic (e cazul colegilor din administra¡ia
teatrului, dar ¿i al altora mai apropiate, precum
tatål Liviei, severul profesor sibian, sau propriii
pårin¡i ori rude. Mult mai importante par a fi
pentru autor evenimentele ¿i realitå¡ile sociale
evocate, fie cå este vorba de vacan¡a la mare
sau de vânzoleala ¿i teroarea instituitå de sân-
geroasele reprimåri din revolu¡ia anticomunis-
tå de la Timi¿oara ¿i Bucure¿ti, fårå a se re¡ine
¿i ecoul altor mi¿cåri din întreaga ¡arå. Este o
calitate a gazetarului de talent, mereu „pe fazå”,
care trece ¿i în paginile romanului (a se vedea
descrierea exactå din centrul Capitalei, „ora¿ul
e sub asediu”, din 21 decembrie 1989, a mi¿-
cårilor de trupe ¿i ac¡iunile criminale ordonate
armatei, scutierilor, blindatelor, totul consem-
nat topografic ¿i cronologic cu exactitate de par-
ticipant). Pe deasupra acestora, avem înclina¡ia

cåtre eseism, paginile despre practicile orientale
ale lini¿tirii sufletului, cu atâtea elemente de
amånunt privind yoga în tradi¡ia indianå, re-
comandând fine¡ea unui spirit ini¡iat în astfel
de problematici culturale. A¿adar, voca¡ia de
gazetar ¿i înclina¡ia spre eseism vin så ajute
registrul epic romanesc, insuflându-i deschide-
re, mobilitate, profunzime, autenticitate, speci-
ficitate, într-un cuvânt acea credibilitate de
condeier experimentat. ªi încå ceva: o anume
impresie de derulare cinematograficå a evocårii,
la un moment dat protagonistul consemnând:
„Dacå îmi voi ecraniza vreodatå propriul jurnal
– ceea ce ar fi totu¿i o megalomanie extremå,
nu ¿tiu så existe astfel de precedente – am de
gând så fiu erotic, supåråtor de conformist.
Acum camera se va îndepårta din dormitor mult
mai repede ca în visul meu parizian...” (p. 331).
Sunt ¿i alte pasaje în care viitorul regizor ima-
gineazå filmåri dupå bine cunoscutele tehnici
ale prim-planului, gros-planului, perspective,
apropiere-depårtare etc. (precum în episodul
luårii în posesie a noii locuin¡e, stare de spirit
insinuând regizarea unui scenariu parizian, cu
escaladarea Turnului Eiffel!)...

Sub aspect evenimen¡ial, romanul este
foarte bine gestionat, de o cursivitate care nu
permite lâncezeala în digresiuni ¿i dilatåri de
ritm, totul concentrându-se în fond pe o fru-
moaså ¿i tragicå poveste de iubire petrecutå în
ultimele nouå luni ale regimului dictatorial,
cuplul Livia – Liviu fiind unul de rezonan¡å
electivå nu numai onomasticå ci ¿i sufleteascå.
Autorul ¿tie så-¿i fereascå personajele de sen-
timentalism ¿i efuziuni lirice, de aceea tinerii
se comportå normal, dupå o psihologie a gene-
ra¡iei lor, lipsi¡i de prejudecå¡ile care le-ar putea
afecta rela¡ia (Livia råmâne gravidå, în urma
traiului în comun, oficierea rela¡iei fiind zådår-
nicitå de izbucnirea revolu¡iei).

În totul, „21 de zile” este un roman social
de un realism tråit, contrapunctic, scris cu ta-
lent ¿i dexteritate, ce trådeazå un condei experi-
mentat, fårå problematizåri textualiste ¿i destul
de actual în mesajul lui umanist.

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
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EUGEN DORCESCU. BIOBIBLIOGRAFIE: Poet, prozator, eseist,
traducåtor din limbile francezå ¿i spaniolå. Membru al Uniunii Scrii-
torilor din România, Filiala Timi¿oara. Doctor în filologie. Nåscut la 18
martie 1942. Cetå¡ean de onoare al Timi¿oarei. Cåsåtorit cu
Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, prozatoare, eseistå, membrå a Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Timi¿oara. Premiul „Opera omnia” al
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timi¿oara, 2012; Marele Premiu
„Sfântul Gheorghe”, la Festivalul interna¡ional de poezie „Drumuri de
spice”, Uzdin, Serbia, 2017 etc. Opera (sintezå) – Omul de cenu¿å, anto-
logie de autor, ce include cele opt cår¡i de poezie, apårute între 1972 ¿i
2001, Editura Augusta, Timi¿oara, 2002; – Biblicele. Include : Psalmii
în versuri, Ecclesiastul în versuri, Pildele în versuri, Rugåciunea Re-
gelui Manase în versuri, Editura Marineasa, Timi¿oara, 2003; – Nirvana.
Cea mai frumoaså poezie, edi¡ie criticå, ne-varietur, 468 p., realizatå de
Mirela-Ioana Borchin: Selec¡ie din cele cincisprezece volume ante-
rioare, Biobibliografie ¿i Eseul hermeneutic : Eugen Dorcescu sau vo-
ca¡ia vectorialå a Nirvanei (150 p.), Editura Eurostampa, Timi¿oara,
2015; – Elegiile de la Carani, Editura Mirton, Timi¿oara, 2017; – Sub
cerul Genezei, Editura Mirton, Timi¿oara, 2017; – Agonia caniculei, Edi-
tura Mirton, Timi¿oara, 2019; - Elegías Rumanas, Obra reunida, Selec-
ción del autor, Editorial ARSCESIS, La Muela (Zaragoza), Spania, 2020.
Traducción y edición crítica: Coriolano González Montañez; Biobi-
bliografía y selección de opiniones críticas: Mirela-Ioana
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JURNALUL UNUI POET „DE LINIE ÎNALTÅ”
(EUGEN DORCESCU, ADAM. Pagini de jurnal (2000-2010), Editura Mirton, Timi¿oara, 2020, 550 p.)
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La doar câteva luni de la apari¡ia pri-
mului volum, Îngerul Adâncului. Pagini de

jurnal (1991-1998), prin grija aceleia¿i neobo-
site editoare, Mirela-Ioana Dorcescu, actuala
so¡ie a distinsului poet, iatå ¿i al doilea volum
din Jurnalul scriitorului Eugen Dorcescu:
ADAM. Pagini de jurnal (2000-2010), Editura
Mirton, Timi¿oara, 550 p.

Din cauza „vastitå¡ii materialului”, care
cuprinde consemnårile din perioada 2000-2010
(zeci ¿i zeci de caiete, cf. imaginilor-album de
la pag. 547-548), ¿i de data aceasta avem a face
cu o „selec¡ie”, realizatå pe criterii estetice ¿i
tematice, încuviin¡atå de autor, menitå a pune
în eviden¡å, „lucid, necru¡åtor, profund, sinele
¿i lumea, dar, mai ales, de a cultiva fascina¡ia
transcenden¡ei, de a aspira ¿i de a se îndrepta
spre Împårå¡ia lui Dumnezeu”. „Respectând nu
doar spiritul, ci ¿i litera textelor olografe, din
care am reprodus, deci, parcimonios, fragmen-
tele alese, rânduindu-le cronologic - ne previne
într-o Notå a editorului doamna M-.I. Dorcescu
– am elaborat douå volume (...), ambele repre-
zentative pentru viziunea existen¡ial-artisticå
a lui Eugen Dorcescu, în consonan¡å cu opera
sa liricå”. La sugestia unei celebre lucråri a lui
Sextil Pu¿cariu, Cålare pe douå veacuri, cele
douå volume evocå, a¿adar, consemnåri diaris-
tice din ultimul deceniu al secolului trecut ¿i
din primul deceniu al secolului actual, cu alte
cuvinte: sfâr¿it de secol XX ¿i început de mile-
niu III, un timp de råscruce, cu atât mai intere-
sant de re¡inut în pagini memorialistice, cu cât
el marcheazå nu numai reformarea crucialå a
societå¡ii române¿ti (o sarabandå de tipologii
¿i moravuri încå nea¿ezate!), dar mai ales un
destin scriitoricesc de excep¡ie, mårturie pro-
bantå, dincolo de orice bånuit subiectivism, a
unei con¿tiin¡e morale altitudinale, într-o medi-
ta¡ie reflexivå a posteriori.

Întrucât, bånuim, va urma ¿i Jurnalul
celui din urmå deceniu (2010-2020), ne punem
legitima întrebare dacå, vreodatå, cititorul va
putea avea, in integrum, aceastå scriere råsco-
litoare, de via¡å, de crea¡ie ¿i mårturisire de
credin¡å – datorie, desigur, a istoriei literare,
ale cårei imponderabile ¿i virtualitå¡i nu le pu-
tem noi prezice acum ¿i aici... Dar, pânå la is-
toria literarå de mâine, så observåm cå, între
cele douå volume de pânå acum, existå o unita-
te tematicå ¿i stilisticå, adicå o fireascå organi-
citate. Cine a parcurs con¡inutul volumului
anterior, Îngerul Adâncului, a putut cunoa¿te
profilul uman ¿i cultural-artistic al autorului
de-a lungul celor opt ani postrevolu¡ionari
(1991-1998), într-o devålmå¿ie de evenimente
social-politice ¿i întâmplåri de via¡å personalå.
Insensibil la sirenele cåpåtuielii – cårora le-au
cåzut victime mul¡i confra¡i, îmbåta¡i cu iluzii
futile, „morganatice” – scriitorul Eugen Dorces-
cu ¿i-a våzut de propriu-i drum, refuzând com-
plicitatea ¿i impostura moralå în noua ordine
socialå, råmânând consecvent cu sine ¿i privi-
tor „ca la teatru” al multicolorului peisaj uman,
în care trebuia så vie¡uiascå, dar fårå a-¿i tråda
convingerile ideatice, estetice, etice, profesio-
nale etc.

Structural, ADAM. Pagini de jurnal
(2000-2010) påstreazå o continuitate gråitor
ideaticå, în sensul cå, dacå primul volum era
precedat de programaticul poem Templierul,
recenta urmare se deschide cu poemul Adam,
un elogiu al „omului de påmânt” (în ebraicå „ha’
adham”), con¿tient de primordialitatea
paradisiacå a existen¡ei sale arheice, de harul
dumnezeirii insuflat substan¡ei sale, în fine, de
consubstan¡ialitatea propriului „eu” cu „El”:

„Sunt singur. Sunt cåzut. Sunt ha’adham.
 ªi lângå mine stå femeia mea.
 Ca ins primordial în Paradis,
 N-am ascenden¡å. Cât despre urma¿i,
 Vråjma¿i î¿i sunt. ªi mie-mi sunt vråjma¿i.
 Urma¿ii mei trupe¿ti m-au compromis.
 Iar Eva, dåruitå de Acel
 Ce m-a creat, e-un dram din trupul meu.

Un singur trup clådim în Dumnezeu.
În lume, deci, suntém doar eu ¿i El.”

A se observa, dincolo de tonul solemn al
versurilor, care calcå aproape ritual treptele
unui ritm înalt ¿i dezvåluitor de sine, o medita-
¡ie foarte aplicatå la miracolul biblic. Ceea ce
unora le-ar putea pårea o referin¡å livrescå
este, de fapt, o realitate între¡esutå organic cu
poetica dorcescianå. Eugen Dorcescu, Cavale-
rul din fantasmaticele viziuni lirice ale medie-
valitå¡ii, este, totodatå, un vrednic înduhov-
nicit, påtruns de lumina misterialå a dumnezei-
rii. Jurnalele sale re¡in, în unele situa¡ii secven-
¡iale diaristice, anumite senten¡e evanghelice,
citatul biblic venind så rotunjeascå o medita¡ie,
så accentueze o stare de spirit, så punå un sens
¿i så sugereze o rezonan¡å, o referin¡å, o situa-
¡ie, un aspect. „Omul de påmânt” (a se vedea ¿i
antologia liricå Omul de cenu¿å din 2002) din
medita¡ia autorului, prin îndelungatul exerci¡iu
al cercetårii „celor de Sus”, ajunge så fie o „fiin¡å
duhovniceascå”, nåzuind la un loc în „poporul
lui Dumnezeu”. Este nåzuin¡a supremå a aces-
tui spirit, care, negând imanen¡a, imunditatea,
contingen¡ialul, î¿i îndreaptå toate antenele
fiin¡ei sale cåtre Dumnezeire, o deschidere în
zari¿tea unei pacificåri de idealitate ¿i transcen-
den¡å.

ªi aceasta nu e nicidecum o „pozå” livres-
cå, ci adâncul crez, înalta profesiune de suflet
a poetului, care a transpus în versuri låudabile
(¿i receptate ca atare chiar de ierarhii ¿i prela¡ii
bisericii lui Dumnezeu) o parte din cår¡ile sfinte,
precum: Psalmii în versuri (1993,1997); Eccle-
siastul în versuri (1997); Pildele în versuri
(1998); antologia Biblice („Psalmii”, „Ecclesias-
tul”, „Pildele ¿i Rugåciunea regelui Manase”, cu
o recomandare de Valeriu Anania), 2003... În
acest sens, nu este deloc gre¿it a-l considera
pe Eugen Dorcescu drept un poet mistic, de a-
lonjå metafizicå (poet de „linie înaltå”, cum zicea
Blaga), dupå cum ni se aratå liricul însu¿i în
acele „cår¡i ale infernului personal”: Cronicå
(1993), Abaddon (1995) ¿i Exodul (2001). Altfel
zis, cum deja observam noi la comentariul pri-
mului volum din Jurnal, Eugen Dorcescu este
unul din cei mai ferven¡i poe¡i ai transcenden-
¡ei, nu ai unei goale transcenden¡e, ci al uneia
pline de misterul luminii dumnezei¿ti, al ideali-
tå¡ii încununate de o filosofie a mântuirii cre¿-
tine. Nu o poezie egolatrå, ci una „adevåratå”,
care „îndeamnå la trezire” („Poezia e un vajnic
luptåtor împotriva egoului ¿i a construc¡iei sale
delirante. Du¿manul poeziei este egoul. Ea tinde
cåtre Realitate, iar fantasmele egoului i se o-

pun” – Vineri, 27 aprilie 2001). Un demers spiri-
tual-ideatic în perspectivå soteriologicå, de
unde ¿i situarea poeziei sale pe marele drum
împåråtesc, pe care, iatå, Templierul în armurå
¿i pe Ducipalu-i mândru, se întoarce victorios,
aureolat de acea luminå mântuitoare ziditor
cre¿tinå, un luptåtor în numele lui Hristos, de
fantasmaticå arheitate spectralå... Un poet cu
acel „sim¡åmânt eteric, ce må apropie ¿i mai
tare de Creator ¿i de Cartea unde sunt prezen-
tate cuvintele Sale. Singura nådejde. Sigur, mi
s-a dat un talant ¿i eu trebuie så-l valorific.
Ceea ce må ¿i stråduiesc så fac. Dar nu eu fac,
ci Acela care pe toate le-a fåcut ¿i le face”
(Duminicå, 3 martie 2002).

Volumele de versuri publicate mai târziu:
Cronicå (1993), Abaddon (1995) ¿i Exodul
(2001) exprimå fråmântårile unui suflet sensi-
bil, alienat într-o lume despiritualizatå, ele
constituind „cår¡i ale infernului personal”, cum
ni se spune. Autorul se înscrie pe linia poe¡ilor
mistici ¿i încearcå så ob¡inå izbåvirea existen-
¡ialå prin captarea mesajului transcendent ¿i
convertirea lui într-un cântec („firul adânc al
liricii mele” – Vineri, 18 ianuarie 2002).

Poezia lui Eugen Dorcescu intrå într-o re-
verbera¡ie de cuget ¿i sim¡ire cu textele biblice,
constela¡ia cardinalå a ideaticii sale. Teme, mo-
tive, laitmotive, obsesii, tråiri, convingeri, în ge-
neral o întreagå lume de „sim¡iri” ¿i „imagini”
freamåtå în poezia sa, astfel cå o abordare a
acesteia fårå o raportare la spiritualitatea cre¿-
tinå ar secåtui-o de sensul ei major. Numai
de-am aminti câteva titluri de cår¡i, precum ¿i
o antologie de felul celei intitulate Abyssus
abyssum invocat (2009) - motiv reluat frecvent
în Jurnal - ¿i tot am realiza cå referen¡ialitatea
liturgicå oferå poeziei dorcesciene plinåtatea
transcenden¡ei, sentimentul siguran¡ei ¿i
împlinirii rostului såu påmântean, bucuria
iluminårii întru Dumnezeire...

Mai amintim ¿i colaborarea la BIBLIABIBLIABIBLIABIBLIABIBLIA
din 2001, diortositå timp de peste douå decenii
de Valeriu Anania, la care ¿i-a adus o realå con-
tribu¡ie, primind de la înaltul ierarh mul¡umirile
cuvenite ¿i indeniabile semne de pre¡uire, dupå
cum rezultå din Jurnal. A comunicat îndea-
proape cu arhiepiscopul Vadului, Feleacului ¿i
Clujului, devenit în 2006 mitropolit al Clujului,
Albei, Cri¿anei ¿i Maramure¿ului, iar în 2007
principalul contracandidat al mitropolitului
Daniel Ciobotea la scaunul patriarhal al B.O.R.

La 25 ianuarie 2001 diaristul consemna:
„Acum înså, bunul cel mai de pre¡ este munca
la definitivarea textului biblic. Îl a¿tept”. La 6
februarie 2001 termina de recitit Noul Testa-
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ment („versiunea Pårintelui Anania”), fåcând
corectura „pe text” ¿i reluând, apoi, Psaltirea
(„în aceea¿i versiune”): „De¿i o citesc pentru a
nu ¿tiu câta oarå, încå mai gåsesc scåpåri
tipografice. În plus, trebuie så pun în acord gra-
fia (notele, majusculele) din Psaltire cu cele din
restul Scripturii. Îmi place înså aceastå muncå,
må reconforteazå”.

„Chemarea neîntreruptå pe care am
sim¡it-o cåtre Cel Ve¿nic” este reiteratå frecvent
în paginile Jurnalului, de aceea citirea Scriptu-
rilor „în versiunea Pårintelui Bartolomeu” este
ceva special, poetul dorind, la 13 ianuarie 2001,
ca, pentru „bunul de tipar” ce-i va fi trimis, „så
nu las nicio gre¿ealå sau inconsecven¡å în
text”.

*
Jurnalul scriitorului Eugen Dorcescu im-

plicå ¿i o irepresibilå dorin¡å de vindecare prin
scris, o terapeuticå, cu atât mai urgentå, cu
cât disconfortul existen¡ial amenin¡a limitele
råbdårii: „Tot ce-am tråit ¿i am scris în acest
jurnal, din 1990 pânå azi, nu e altceva decât
l’histoire d’une névrose (...) Ebo¿a ei (a viitoarei,
posibilei cår¡i) este chiar acest jurnal (pe cât
de sincer, pe atât de realist, pe atât de autoela-
borat)” (Mar¡i, 3 iulie 2001). Så amintim cå, în
2007, scriitorului îi apårea un volum alcåtuit
din „11 povestiri francofone”, intitulat chiar
a¿a: L’histoire d’une névrose. În disconfortul
såu existen¡ial, poetul noteazå, Duminicå, 2
ianuarie 2000: „Cel mai îngrozitor co¿mar, cea
mai cumplitå pedeapså este înså¿i via¡a. Feri-
ci¡i cei care n-o con¿tientizeazå astfel”. La 23
februarie 2000, diaristul mårturise¿te cå „me-
lancolia face parte din însu¿i sângele meu”, „o
melancolie lucidå, asociativ-imaginativå, idea-
ticå”, „o melancolie care aspirå spre ceva su-
prauman, supranatural, asumându-¿i, simul-
tan, durerea umanului ¿i concretitudinea na-
turii”. Indiferent ce ai face, crede poetul, „e¿ti
¿i råmâi singur”... „Numai Dumnezeu te poate
vindeca de disperare ¿i singuråtate”, este con-
vins poetul, tråind intens „povara insuportabilå
a con¿tiin¡ei de sine, a în¡elegerii con¿tiin¡ei
umane”, neputând nici så le respingå ori asimi-
leze, nici så le transfigureze ori în¡elege... Prin
propria-i putere, „omul nu poate så se smulgå
din strâmtoarea acestora”, iatå de ce „numai
Dumnezeu te poate vindeca de disperare ¿i
singuråtate”... Cå diaristul are în vedere valoa-
rea terapeuticå a mårturisirii sale este o ches-
tiune certå, pe care o aflåm laconic din consem-
narea Luni, 11 noiembrie 2002, unde poetul
considerå paginile tot mai numeroase ale Jur-
nalului såu drept „Terapie solitarå”.

În acest sens, poetul dezvoltå uneori reflec-
¡ii conturând o adevåratå poeticå a jurnalului,
în¡eles ca „un prieten al sinceritå¡ii ¿i autenti-
citå¡ii, oferind o mai bunå cunoa¿tere a vie¡ii ¿i
operei, deopotrivå amestec de ra¡iune ordona-
toare ¿i orgoliu vertical. Nu dorin¡a de „a polei
imaginea propriei persoane” îl determinå la
consecven¡a ritmicå a consemnårii diaristice,
ci convingerea cå astfel de despovårare de sine
constituie ea înså¿i „o cale de mårturisire mân-
tuitoare” (1 august 2004). Dar, oricât ar fi de
ata¿at sinelui mårturisitor, jurnalul nu poate
atinge, crede poetul, acea „sinceritate adâncå,
ultimå, esen¡ialå” – drumul spre „secretul
eului”. Nu este oare autorul semnatarul acelei
cår¡i pro domo, intitulatå Poetica non-imanen-
¡ei (2009), låmuritoare în multe privin¡e asupra
omului ¿i operei sale ?... Prin urmare, Jurnalul
este, în definitiv, ¿i o scrutare de sine cât mai
exactå, fårå înconjur, o dureroaså, de multe ori,
autoscopie. Scriere ce se dore¿te „cât mai pu¡in
dezinteresatå”, Jurnalul are în vedere un lec-
tor „ipotetic” din viitor, este „o epistolå explicitå
cåtre acesta”, fiind totodatå „spa¡iu de refugiu
din fa¡a obtuzitå¡ii contemporanilor” (3 mai
2007).

Foarte îndeaproape, con¿tiin¡a autorului
este încercatå de un sentiment al finitudinii,
care, oricât de reprimat perifrastic ar fi, då må-
sura unei senectu¡i pacificate, în pragul „marii
treceri”, cu tonicitatea redemp¡iunii mântuitoa-
re: „Acum, la sfâr¿it, în¡eleg cå singurul lucru
ra¡ional pentru om, pentru orice om, este så
cultive ¿i så aprofundeze rela¡ia sa cu Dumne-
zeu. Celelalte sunt aleatorii, secundare (...)
Omul trebuie så se dedice mântuirii sale (...)
Rela¡ia cu Dumnezeu, cultivarea acestei rela¡ii
dau substan¡å ¿i duratå, dau ve¿nicie pu¡inilor
ani ai båtrâne¡ii (...) îi deschide orizontul vie¡ii
ve¿nice, îl duce pânå în pragul Împårå¡iei. Bine-
cuvântat så fie Domnul, Care ne mântuie¿te”
(Joi, 10 mai 2007, ora 15:15).

Asociativitatea, retragerea în universul
casnic, în propria-i medita¡ie ¿i crea¡ie, singu-
råtatea sunt nuclee tematice de mare rezonan-
¡å în cuprinsul Jurnalului, este o retragere, de
fapt, din fa¡a „egoismului feroce al semenilor
(inclusiv al celor mai mul¡i membri ai familiei).
O cumplitå lehamite de toate m-a cuprins, simt
cum må seacå ¿i må doboarå restri¿tea, sim¡å-
mântul zådårniciei. Vai, drept aceea, am urât
via¡a” (Luni, 23 octombrie 2000). Mai totdeauna
astfel de nuclee semantice sunt rotunjite de o
zicere biblicå, ecoul evanghelic esen¡ializând
mesajul.

„E o nenorocire så te na¿ti”, scrie, cu italice,

poetul, la 28 noiembrie 2002. De la 16 ani, ne
încredin¡eazå el, moartea „a råmas obsesia cen-
tralå, tutelarå, în ce må prive¿te”. Tulburåtor
¿i necru¡åtor este „ochiul de linx al mor¡ii” (2
decembrie 2002). Moartea, nu thanatofobia, „¿i
dorin¡a de a întrezåri, dincolo de moarte – via¡a”.
Acesta e drumul credin¡ei, conchide poetul,
Miercuri, 16 ianuarie 2002. Pentru ca, la 3
martie 2002, så accentueze: „Când voi pleca
de-aici, ele (scrierile, n.n. – Z.C.), vor råmâne.
Eu (sufletul ¿i duhul) må aflu în altå parte. Aici
råtåcesc, temporar, consemnându-mi delirul”.
În acest sens, am aminti pasajele diaristice refe-
ritoare la moartea Tatålui (19 aprilie 2003), cu
evocarea întregului ritual al înmormântårii. În
aceea¿i îndureratå cutie de rezonan¡å este con-
semnatå moartea Mamei (la 26 octombrie 2009),
în memoria cåreia va scrie Elegiile de la Bad
Hofgastein (2010). Impresionantå este observa-
¡ia psiho-comportamentalå a Mamei, care,
dincolo de unele sejururi la Timi¿oara sau la
Bucure¿ti, nu se simte în elementul ei decât
acolo, la ea acaså, la Stroie¿ti, unde-¿i va da
duhul, cu gândul la cei doi fii afla¡i departe.
Mårturisim cå nu am citit pânå acum o prozå
de scrutare psihologicå atât de „crudå” în
contextul existen¡ial dat, îmbinare de empatie
filialå ¿i stare disforicå, de vreme ce nonage-
nara, împu¡inatå de sånåtate, reclamå mereu
nu numai depårtarea copiilor, ci ¿i o anumitå
lipså de grijå filialå. Are, observå diaristul, un
fel de difident „complex sado-masochist”, tân-
guindu-se mereu de suferin¡e neîn¡elese de cei
apropia¡i. Dispari¡ia acestor semne anun¡å, de
fapt, surpriza sfâr¿itului. Amintirea Mamei,
materializatå în volumul amintit, scris în vre-
mea unui sejur într-un hotel, la Bad Hofgastein,
cristalizeazå în jurul unui vers obsedant, cu
care se încheie acest al doilea volum al Jurna-
lului: „Tata a murit o singurå datå. Mama moa-
re în fiecare zi”. Iar nouå ne aminte¿te ni¿te
versuri ale lui Dan Lauren¡iu: „mamå corolå
de minuni a lumii/tatå dacå ar zice m-ar bucu-
ra”. Tragicul eveniment (decesul tatålui) va fi
evocat în volumul de poezii Moartea tatålui…

La împlinirea sexagenariatului, scriitorul
va fi sårbåtorit (Vineri, 8 martie 2002) la Filiala
din Timi¿oara a Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, odatå cu apari¡ia Omului de cenu¿å, bu-
curându-se de omagiul adus de Cornel Ungu-
reanu, Adrian Dinu Rachieru, Paul Eugen
Banciu, Ion Marin Almåjan ¿i Al. Ruja, iar din
America de Virgil Nemoianu, unul dintre sus-
¡inåtorii såi, ca ¿i Marian Popa, în tonul mai
vechilor admiratori Al. Philippide ¿i Mircea
Ciobanu. Alåturi de aceste nume, vom întâlni
¿i altele din burgul timi¿orean, numite direct
sau cu ini¡iale (le trecem sub tåcere, fiind
refractare, nerezonând cu lumea poetului sau,
pur ¿i simplu, fiind preocupate de alte ¿i alte
interese ¿i contexte!). Cu pårere de råu, dia-
ristul consemneazå cå „manifestårile literare”
nu mai sunt ce erau odatå, rarisim vezi ceea
ce se cheamå „un domn” sau „o doamnå”, peste
tot „invazie a ¡opimii democratice”, oamenii sub-
¡iri „ori au murit, ori au emigrat, ori stau deo-
parte”. Contextul în care se desfå¿oarå acestea
„e lipsit de profesionalism ¿i de eleva¡ie” (Vineri,
11 februarie 2000).

Condi¡ia solitarå a celui „neråsfå¡at” de co-
mentatori indicå un destin cu excep¡ie de la
regulå, de unde ¿i freamåtul unei puternice per-
sonalitå¡i: „N-am cultivat pe nimeni, n-am fåcut
ceatå cu nimeni, am råmas credincios scrisului
meu. Nu m-am închinat nimånui, niciunui om,
fiindcå eu am un Ståpân, pe Dumnezeul nevå-
zut ¿i atotputernic” (Mar¡i, 30 noiembrie 2004).

Prezente, înså, sunt ¿i personajele din fa-
milie, so¡ia Oli (cåreia i se pare cå ideea „lovi-
turii de stat” din decembrie 89, asumatå de so¡,
este exageratå! sau, cu accent de gelozie ¿i vie
suspiciune, cå unele poezii ar avea o „referen¡ia-
litate biograficå”! – „Multe necazuri i-au adus
aceastå gelozie”, 13 octombrie 2002), dar un
gând mereu îngrijoråtor se îndreaptå spre på-
rin¡ii såi, din Stroie¿tii Gorjului, în casa
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cårora fratele medic începuse så facå
„îmbunåtå¡iri”, „amenajåri”, cu de la sine

ini¡iativå, ceea ce desigur este izvor de
amåråciune ¿i tacitå atitudine! Locurile
copilåriei, cu perdeaua de mun¡i în zare, devin
atingeri anteice, rezervor de energii, dar,
încet-încet, peisajul se estompeazå ¿i
retragerea poetului în singuråtatea sa timi¿o-
reanå se face cu o lucidå renun¡are la tot ¿i la
toate, în numele tråirii cre¿tine a Evangheliei...
De asemenea, vizitele fåcute nepotului Andrei
în Germania revin ca laitmotive ale lini¿tii în
cadre familiale, rodnice ¿i sub aspectul crea¡iei,
de altfel (men¡ionåm ¿i o deplasare cu familia
în Italia, prilej pentru a revedea fascinanta Ve-
ne¡ie). Nu aceea¿i empatie din partea cumnatei
Ani, surioara lui Oli, impasibilå ¿i când aceasta
fusese internatå pentru opera¡ie. Decesul tatå-
lui, la 19 aprilie 2003, este înregistratå ca „o
cumpånå”, ca „o bornå”, prilejuind apari¡ia
volumului de poezii din 2005, Moartea tatålui.

Imaginea Timi¿oarei este, în 2004, a unei
„urbe care te vråje¿te, te prinde în mrejele fru-
muse¡ii sale calme, lente, contemplative”, „pro-
babil ¿i de aceea se afirmå aici temperamentele
mai puternice, venite dinspre Ardeal sau dins-
pre Oltenia”. Totu¿i, dupå zece ani de la Revolu-
¡ie, lumea semenilor nu este una care så-l
mul¡umeascå. Aceea¿i împår¡ire a intelectua-
lilor, între „autohtoni¿ti troglodi¡i” ¿i „cosmopo-
li¡i ridicoli”, „o mul¡ime de homunculi comple-
xa¡i, începând cu muzica u¿oarå ¿i terminând
cu universitå¡ile”. Dintre personalitå¡ile accep-
tate, cu care interac¡ioneazå în varii împre-
juråri, de obicei în interes cultural-literar, sunt
men¡iona¡i: Deliu Petroiu, I. G. Tohåneanu,
Marcel Tolcea, Gabriel Marineasa, Cornel Un-
gureanu, Adrian Dinu Rachieru, Alexandru
Ruja, Ion Marin Almåjan, Adriana Iliescu, Ion
Arie¿anu, Nina Ceranu, Ticu Leontescu, oame-
nii Editurii Mirton ¿.a.

Unii intelectuali, zåri¡i cu diferite ocazii,
au devenit figuri de jale, ramoli¡i. Un prilej în
care observa¡ia e de un realism sincer, netru-
cat, îl constituie înmormântarea profesorului
G. I. Tohåneanu (ca ¿i în cazul lui Viorel Col¡es-
cu, „înmormântare ¿i lacrimi”).

Prohodirea „dascålului de geniu”, la 31
august 2008, este un prilej trist de a consemna
„spectacolul îmbåtrânirii, al decrepitudinii
generale”, „o adunare de in¿i în ruinå”, acolo,
în cimitirul vegheat de Cel de Sus, despre care,
într-o împrejurare similarå, scria: „Deasupra
tuturor – Dumnezeul cel Atotputernic. E înål-
¡åtor de misterioaså lumea, în claritatea ei de
cristal. Hallelu Yah!” (Sâmbåtå, 9 martie 2002).
Alteori, poetul merge la bisericå având revela¡ia
„beatitudinii ¿i luminii”, experien¡å „devasta-
toare”, furnizându-i „argumentul låuntric” (Du-
minicå, 12 mai 2002).

Nici via¡a la bloc nu e tocmai plåcutå, cu
un administrator be¡iv, restan¡ier de luni în-
tregi, ¿i o administratoare galeofilå (iubitoare
de pisici) ¿i foarte „neglijentå”, în al cårei apar-
tament nu se poate intra „din pricina jegului ¿i
a duhorilor”, încasårile fåcându-se pe hol, unde
s-a instalat o maså... Revenit dintr-o cålåtorie
nu tocmai lipsitå satisfac¡ii ¿i lini¿te sufleteas-
cå, la Andrei, în Germania, poetul regåse¿te,
dupå 26 de zile, „existen¡a din punctul unde o
låsasem, în mucegåita ¿i fumegoasa noastrå
periferie a Europei” (Vineri, 17 ianuarie 2003).

Grija fa¡å de manuscrisele care s-au în-
mul¡it (ini¡ial existând ideea unui depozit în
casa memorialå de la Stroie¿ti) revine adesea,
de unde ¿i întrebarea „a¿adar, ce rost, ce sens
are «un jurnal» din lumea terestrå?” Interoga¡ie
închiså de o constatare lapidarå privind valoa-
rea/sensul terapeutic al scrierii: „...spore¿te
numårul de pagini al Jurnalului. Psihoterapie
solitarå” (Luni, 11 noiembrie 2002).

Cålåtoria ¿i sejurul, repetate, în Germania
(la Dana, Lizuca ¿i Andrei), îi priesc, amintin-
du-i de alte spa¡ii ale destinderilor suflete¿ti:
„Münchenul e un topos la fel de fertil suflete¿te
ca ¿i Timi¿oara sau Stroie¿tiul”. De¿i o constata-

re privind legåturile din familie este destul de
clarå: „Familia noastrå nu are unitate, nu are
coeren¡å, e labilå, animatå de porniri centrifu-
ge”. O „disolu¡ie” care afecteazå, de fapt, „întrea-
ga structurå socialå” (Luni, 11 noiembrie 2002).

Desigur, poetul ¿i-ar dori så tråiascå „într-o
¡arå normalå”, ar dori ca „România så devinå,
în sfâr¿it, o ¡arå normalå” sau „måcar så-mi pot
construi o via¡å normalå”, dar „decompensarea
colectivå face (deocamdatå, sper) imposibilå o
asemenea încercare de a intra în normalitate”.
Dar, chiar la blocul în care are apartamentul
la etajul al treilea, dedesubt, femeia adminis-
trator are pasiunea maladivå a pisicilor, care
s-au înmul¡it ¿i fac mizerie, în ciuda protestelor
colocatarilor, galeofobi. Galeofilia acesteia stâr-
ne¿te energic galeofobia altora, disconfort re-
sim¡it, de altfel, ¿i de familia poetului. Cauzå
din care va refuza så mai participe la „deplora-
bilele noastre ¿edin¡e de bloc”: „Adunare de oa-
meni såraci ¿i amårâ¡i, în ora¿ul nostru sårac
¿i amårât, în ¡ara noastrå såracå ¿i amårâtå”
(Miercuri, 23 octombrie 2002).

 „Chinul de a tråi e unica noastrå fericire”,
iar „fericirea de a scrie se confundå cu acest
chin (nevindecabil, desigur)” (Mar¡i, 8 mai
2001). De aceea conchide, cu cuvinte din „Car-
tea Regilor”: „N-a¿ vrea så mai fiu tânår, n-a¿
vrea så o iau de la capåt. A fost destul. C’est
assez....” (Sâmbåtå, 7 decembrie 2002).

Multe alte teme, cunoscute deja din volu-
mul precedent, sunt reluate acum în noi ipos-
taze. Iatå, de pildå, presentimentul de neeludat
(„convingerea, afirmatå adesea”) cå, de bune
decenii, „ne treierå, în aria ei însângeratå, ¿i
ne cerne, în necru¡åtoarele-i site, Apocalipsa”,
înaintarea spre Harmaghedon, de unde îndem-
nul Pårintelui Bartolomeu: „Så fim veghe-
tori!”(Miercuri, 16 octombrie 2002). Sau ideea
mor¡ii care, la 15-16 ani, i-a declan¿at „marea
crizå existen¡ialå”, odatå ce a realizat „cå exist
pentru a nu exista”/„nonexisten¡a existen¡ei în-
se¿i” (Vineri, 1 noiembrie 2002).

Alteori, poetul gânde¿te cå intelectualii
sunt „rari ¿i risipi¡i”, pu¡ini au rezistat, mul¡i
s-au nåmolit/compromis în politicå, „agentul
dezbinårii, al distrugerii”. Numai oamenii reli-
gio¿i, numai cei apåra¡i de credin¡å au rezistat.
Tabloul social s-a schimbat total, prieteniile
s-au destråmat, „goana dupå func¡ii ¿i agoni-
sealå” i-a dezbinat pe oameni. „Politica, în imbe-
cilitatea ei, a distrus ¡ara ¿i oamenii acesteia.
ºara e bolnavå ¿i, s-ar pårea, Dumnezeu n-o
vindecå, din pricina dezmå¡ului general: ho¡ie,
avorturi, comer¡ cu fiin¡e umane, destråbålare,
minciunå, împilare a celor sårmani” (Mar¡i, 5
noiembrie 2002). Categoric, „ºara e bolnavå ¿i
Domnul n-o vindecå. Vom merge din råu în mai
råu, fiindcå toate poruncile sunt nesocotite”.
La posturile de radio ¿i televiziune sunt ni¿te
programe „incalificabile”, „ininteligibile”, o „deli-
beratå nerozie în capul trebii”. Numai când ui¡i
cå exi¿ti ai o clipå de lini¿te. (Duminicå, 17
noiembrie 2002). Deschiderea ¡årii cåtre lumea
liberå nu este fåcutå cu discernåmânt, cåci „se
stråduie¿te, silnic, så preia (de fapt, i se vârå
pe gât) aselghiile (desfrânårile, n.n. – Z.C.)
Occidentului, nu cultura lui superioarå” (Vineri,
10 ianuarie 2003).

În precaritatea existen¡ei familiale, poetul
– înscris cu so¡ia (¿i al¡i scriitori) la o cantinå,
dar Uniunea uitând så plåteascå costurile me-
sei – gânde¿te cå „e prea mult, e o mitocånie, e
un semn de colaps cultural så la¿i un artist în
voia sor¡ii” (Mar¡i, 10 decembrie 2002).

Nu putem trece cu vederea participårile
poetului, în câteva rânduri, la Colocviile revistei
„Reflex” de la Båile Herculane, organizate de
poetul re¿i¡ean Octavian Doclin, consemnarea
din 2005 fiind ultima sau, destul de mi¿cåtor,
cumpårarea ¿i amenajarea unui loc de veci, în
care vor fi depuse urnele funerare, a poetului
¿i a so¡iei (moartea regretatei Oli o vom avea
evocatå, destul de probabil, în al treilea volum).

Mult mai tonice sunt pasajele care evocå
împrietenirea, în toamna lui 2007, cu câ¡iva
scriitori spanioli, precum Coriolan Gonzáles
Montañez din Tenerife ¿i Rosa Lentini, care-i
vor solicita poezii pentru revistele din Penin-
sulå. În iunie 2008, poetul va întreprinde o cå-
låtorie în Tenerife, råmânând încântat de fru-
muse¡ile insulei din Atlantic. Urmare a acestei
plåcute experien¡e va scrie volumul de poezii
Drumul spre Tenerife (2009 - traducerea în spa-
niolå, realizatå de Coriolano González Montañez
¿i Eugen Dorcescu, a fost publicatå în volumul
El camino hacia tenerife, Ediciones Idea, Co-
lección Atlántica, Santa Cruz de Tenerife - Las
Palmas de Gran Canaria, Spania, 2010). O edi-
¡ie bilingvå spaniolå-românå a Elegiilor de la
Bad Hofgastein/Las elegías de Bad Hofgastein,
înso¡itå de o prefa¡å, a fost realizatå de Coriolano
González Montañez (Editura Mirton, Timi¿oara,
2013). De asemenea, Poemele Båtrânului - Poe-
mas del Viejo, în traducerea Rosei Lentini ¿i
Eugen Dorcescu, au apårut, cu o prefa¡å de An-
drés Sánchez Robayna, la Ediciones Igitur,
Montblanc (Tarragona), Spania, în 2012.
Men¡ionåm ¿i o recentå edi¡ie: Elegías Ruma-
nas, Obra reunida, selección del autor. Traduc-
ción y edición crítica: Coriolano González Mon-
tañez; Biobibliografía y selección de opiniones
críticas: Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, Edito-
rial Arscesis, La Muela (Zaragoza), Spania,
2020.

Poetul însu¿i va realiza traduceri în româ-
ne¿te din poezia prietenilor scriitori spanioli:
Coriolano González Montañez (Cålåtoria, 2010);
Rosa Lentini (Tsunami ¿i alte poeme, 2011);
Andrés Sánchez Robayna (Umbra ¿i aparen¡a
– La sombra y la apariencia, 2012); Fernando
Sabido Sánchez (Poemas – Poeme, cu o prefa¡å,
în limba englezå, de Mirela-Ioana Borchin,
2017); Jaime Siles (Poemas – Poeme, cu o pre-
fa¡å, în limba englezå, de Mirela-Ioana Borchin,
2017).

Legåtura aceasta cu scriitorii spanioli,
påstratå, a¿adar, ¿i dincolo de anul încheierii
acestui volum diaristic (2010), se va dovedi una
constantå ¿i productivå, dar ¿i de promovare a
sa, prin traduceri, în spa¡iul culturii iberice
(probabil în volumul urmåtor vom avea evo-
carea completå a rela¡iilor în desfå¿urare).

În totul, acest al doilea volum, din impre-
sionantul Jurnal în desfå¿urare editorialå (vom
avea, probabil, o trilogie), se a¿azå alåturi de
primul, cu aceea¿i altitudine valoricå de sens
¿i ritm a vocii diaristice, cu acelea¿i interesante
aspecte privind via¡a ¿i opera, cu aceea¿i des-
chidere nestråmutatå în ideea de pacificare su-
fleteascå ¿i mântuire cre¿tinå, cu aceea¿i gravi-
tate a observa¡iei sociale ¿i autoscopicå radio-
grafiere a eului låuntric.

Este jurnalul unui poet de „linie înaltå”,
în sensul redemp¡iunii spirituale ¿i perspectivei
soteriologice. O scriere – „cheie de boltå” monu-
mentalå, menitå a ne dezvålui singularitatea
Omului ¿i unicitatea Operei sale, în peisajul
literar românesc de azi.

Altfel zis, avem a face, mutatis mutandis,
cu un manifest al personalitå¡ii, în sensul Con-
fesiunilor lui Rousseau sau al goetheenei auto-
biografii de tinere¡e Poezie ¿i adevår, scriså tot
cam pe la 60 de ani, cu neastâmpåratul ei frea-
måt în perceperea dizarmoniilor dåtåtoare de
ståri disforice, dar ¿i cu revelarea unor afinitå¡i
elective cu lumea, - dezgustul ¿i „bucuriile” unui
irepetabil Werther matur... Ba ceva mai mult,
de ordin mistic, de vreme ce poetul ¿i-a fixat
idealul vie¡ii în transcenderea „omului de ¡årâ-
nå” în Împårå¡ia lui Dumnezeu, drept care face
ca existen¡a sa abstraså ¿i lumea crea¡iei så
rezoneze – în sens ini¡iatic, dupå cum suge-
reazå ¿i titlul cår¡ii – cu spiritul evanghelic, în-
tru tråire duhovniceascå ¿i mântuire cre¿tinå.

 ZENOVIE C ZENOVIE C ZENOVIE C ZENOVIE C ZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
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De la Drobeta Turnu-Severin, d-na Gabrie-
la-Mimi BOROIANU (n.13.iunie 1967)     ne trimite
volumul de poezii NOSTALGIILE CUVINTELOR
(Ed. StudlS, Ia¿i, 2018, 106 p.), având un cu-
vânt înainte semnat de criticul literar Victor Ru-
su. Domnia sa este secretar general de redac¡ie
al revistei severinene „Caligraf” (trimestrial de
culturå, educa¡ie ¿i opinie fondat în anul 2000)
¿i are deja un cv literar ce-i recomandå profilul
poeticesc.     Laureatå a unor festivaluri na¡ionale
de poezie ¿i prezentå în câteva zeci de antologii,
în ultimul deceniu a publicat mai multe volume
de poezii, din care re¡inem „Cântând iubirea”,
2014; „Balada iubirii”, 2015; „Jurnalul unei
muze”,2016; „Efemeride”, 2017. De¿i scrie ¿i pro-
zå, d-na Boroianu se dovede¿te mai întâi o poetå
de o sensibilitate vizionarå aparte, cåci, pornind
de la anumite încercåri ale vie¡ii, reu¿e¿te a da
contur unor tråiri de o tulburåtoare profunzime,
transpunându-se, printr-o congruentå empatie,
în situa¡ii imaginare limitå, precum în volumul
Nostalgia cuvintelor. Poemele componente, în to-
tal 51 - sugerând trecerea de pragul biografic
semicentenar,- dateazå din 2017, anul acestor
tråiri fantasmatice care-i împresurå sensibilita-
tea cu obsesia idee a mor¡ii devastatoare. De
unde ¿i metafora-simbol a „dalbului de pribeag”,
fiin¡a iubitå (altådatå „pescar priceput”, „pasåre
cålåtoare” etc., 33), desigur, cåreia i se adresea-
zå cu regretul plenar al unei „jumåtå¡i” androgi-
nice. Poeta î¿i pune încrederea în acea „nostal-
gie” a cuvântului, un fel de exorcizare întru „re-
cuperare” a pierderii imaginate, nåzuind impli-
cit, în regimul unei opresoare ståri de spirit dis-
forice, ¿i la o terapeuticå a sufletului. Poezia
aceasta, izvorâtå, a¿adar, dintr-o mare triste¡e
personalå dar ¿i empatizantå, î¿i joacå rolul
transpunându-se în situa¡ia-limitå: „må ascund
în cår¡i/ ¿i råtåcesc printre rânduri/ furând
identitatea personajelor” (2). Poemele, înfiorate
de ecourile extinc¡iei, ne amintesc de dictonul
din Iuvenal „Indignatio fecit versus” (Satira I,
vers 79). Având con¿tiin¡a fragilitå¡ii existen¡iale
¿i a predestinårii într-o Cetate ce tace molcom,
înså mângâiatå de „doinirea” valurilor dunåre-
ne, în impasibila curgere de veacuri, autoarea
î¿i surprinde eul sufletesc cu o feminitate
acut-melancolicå: „a mai trecut o zi/ a¿a cum
trec zilele/ cu nostalgii ci renun¡åri/ iar eu/
un gråunte de nisip/ în clepsidra vie¡ii/ cad
a¿a/ în acceptare/ iar ¿i iar/ a¿teptând cu
fiecare cådere/ întâlnirea cu ultimul zbor/ (...)/
numai dorul tåu/ roade ¿i roade/ ca un vierme/
în sufletul meu/ închis în el ca într-un cocon.../
/ ¿i pietrele Cetå¡ii tac/ ¿i tace ¿i vântul/ ce-¿i
purta vorbele/ numai Dunårea/ î¿i leagånå
ofurile/ în doinirea valurilor” (1/ 10.03.2017).

Sub aceastå cursivitate verslibristå, în rit-

murile unei „despovåråri” suflete¿ti, se structu-
reazå „povestea” acestei cår¡i, de o sincerå ¿i
mi¿cåtoare tranzitivitate, puterea transfigu-
ratoare a cuvântului oferindu-i poetei „cåldura
unei îmbrå¡i¿åri” ¿i mult râvnita „¿oaptå de iu-
bire”: „dar må mut pe pagina cealaltå/ sau intru
în cuprinsul altei cår¡i/ ca inelele sub scoar¡a
unui copac/ ¿i ¿tiu cå undeva/ între douå co-
per¡i/ voi gåsi cåldura unei îmbrå¡i¿åri/ ¿i må
voi înveli/ în moliciunea unei ¿oapte de iubire/
atât cât så må mint/ cå n-am murit ¿i eu... (2)

„Nici måcar moartea/ nu va putea så ne
despartå”, puncteazå „jumåtatea” de suflet cu
aluzii frecvente la mistica eroticå din mitologia
popularå ori din platonicianul mit al androgi-
nului: „¿i mor, ¿i învii/ de-atâtea ori/ cât va fi
nevoie/ pânå timpul tåu/ se va a¿eza în mine/
¿i clipele mele vor tråi în tine/ ca o båtaie de
inimå// ¿i zilele mele/ se vor înmul¡i cu zilele
tale/ pânå vom deveni/ cei mai boga¡i de pe på-
mânt” (3). Ba chiar un legåmânt exprimat lapi-
dar, ca în marile despår¡iri: „vei fi mereu îngerul/
ce må va înso¡i” (15).

Tânjind dupå „starea aceea de beatitudine/
în care råmâneam agå¡atå/ dupå ce buzele tale/
î¿i scriau poemul/ pe interiorul pielii mele”, par-
tenera vede ¿i simte peste tot, în lucrurile ce o
înconjoarå, prezen¡a fiin¡ei iubite. Obiectele din
camerå resuscitå imaginea partenerului imagi-
nar pierdut: „mergi înaintea mea/ ca-ntr-un vis
de noapte lungå/(...)/ ¿i te strig cu disperare/
dar numele tåu e înghi¡it de ecou/ ¿i nici mâinile
mele nu te mai gåsesc/ apucå doar nimicul care
te înghite”. Tråind ca într-un co¿mar „din care
nu må mai pot trezi”, asediatå ¿i råscolitå de
„stihiile nop¡ii” cu aluzii de supliciu prometeic
(„¿i må råscolesc/ cu degetele lor reci/ ¿i-mi mu-
tå ficatul/ în spatele fricii/ iar inima o leagå/
cu lan¡urile disperårii/ prizonierå a singurå-
tå¡ii”), poeta simte cum durerea aceasta atroce
„månâncå din mine/ ca un cariu/ într-un lemn
dulce”. De pretutindeni nåvala nimicniciei, a
de¿ertåciunii, instituind un sentiment apåsåtor
de neantizare ¿i întunecare: „¿i nu-i nici o stea/
care så-¡i poarte numele/ doar întunericul/ fra-
te cu nimicul/ ce înghite în el tot ce am fost vreo-
datå” (9).

Rumoarea ora¿ului, trezind la realitate, ¡ine
treazå con¿tiin¡a într-un regim de dureroaså
contingen¡å: „ferestrele mele nu sunt termopan/
zgomotul ora¿ului/ må apucå de umår/ ¿i må
treze¿te din somn/ realitatea då brusc peste
mine” (16).

Orice „cåutare” în spa¡iul familial este, în
fond, o confruntare fantasmaticå, hilarå cu ima-
ginea premonitorie a mor¡ii: locul gol de la maså
„se hlize¿te la mine/ cu din¡ii rânji¡i/ ca o spe-
rietoare în lanul de porumb”, cafeaua „e mai
neagrå ca noaptea/ mai pu¡in amarå ca via¡a/
¿i mai rece ca aerul ce s-a înscåunat/ în lipsa
ta”...(10). Tot a¿a „tåcerea zidurilor”, telefonul
imobilizat, zornåindu-¿i clopo¡eii „ca o extinc¡ie
a ta”, filtrul de cafea forfotând „iscoditor”, gu-
gu¿tiucii culegând firimiturile „pe cenu¿iul per-
vazului” lovind cu ciocul „într-un alfabet morse”,
camera pustie cu patul råvå¿it, în general un
disconfort familial general de lipsa fiin¡ei iubite,
supuså unei spitalizåri de urgen¡å. De unde toa-
tå aceastå stare de råvå¿ire sufleteascå în
incanta¡ii dolorice.

Întregul areal casnic este marcat de obsesia
pustiului låsat în urmå...: porti¡a îngenunchea-
tå de båtrâne¡e, fântâna din curte cu ciutura

cråpatå din care „apa se scurgea a¿a/ ca via¡a
printre degete”, måsu¡a cu trei picioare din tinda
casei care „ofta dupå castronul cu lapte cald/
¿i bo¡ul acela auriu de måmåligå”, ograda råma-
så în încremenire, poteca pustie, cântecul cucu-
lui în pårul de la drum (14), råpåitul ploii pe
acoperi¿ul de tablå ¿i huruitul burlanelor (48)...
Sugestia trimite, dacå schimbarea de persoanå
nu este voit ambiguå, poate ¿i la imaginea
Mamei, „aplecatå peste covatå/ fråmântând pâi-
nea”, recuperatå ¿i ea din amintire cu aceea¿i
„nostalgie a cuvintelor” (49). O men¡ionare direc-
tå în piesa cu numårul 35: „mi-e dor de mâinile
mamei/ de primåverile cu cire¿i în urechi”...

Tot astfel gesturile de intimitate, ¿oaptele,
mângâierile, sårutul, surescitate cu „magia solo-
monarului”, sunt parte din aceastå învoltå
„nostalgie a cuvintelor” recuperatoare, terapeu-
ticå ¿i în acela¿i timp dureros fantasmaticå.
A¿teptarea reîntoarcerii în via¡a sa a „dalbului
de pribeag” apucat pe un drum cu „unic sens”
încearcå sfâ¿ietor sufletul femeii, sperând „så
te vadå venind”: „¿i te-am plâns/ ¿i te-am doi-
nit/ în fiecare båtaie de vânt/ pânå sufletul i-a
amor¡it/ în gerul disperårii” (13).

Totu¿i, poezia înregistreazå ¿i o revenire a
sufletului din iure¿ul cotropitor, o ie¿ire din
„spaime” la un drum „cåtre lini¿tea mea”, o des-
potmolire din „nisipurile mi¿cåtoare/ ale co¿ma-
rului”, o depå¿ire a „iluziilor/ care voiau så-mi
cotropeascå mintea”, o înlåturare a „umbrelor”
împresuråtoare care rupeau „bucå¡i/ din ce mai
råmåsese/ din bucuria mea”, o ie¿ire salvatoare
din „mocirla renun¡årii”. ªi acest început de re-
dresare, de recåpåtare a lini¿tii este posibil tot
datoritå „vocii” de dincolo de vis care-i vorbe¿te
despre soare, despre flori ¿i påsåri: „¿i m-am
agå¡at de ea/ ca de ultima speran¡å// nu sunt
niciodatå singurå/ nici måcar când nu sunt cu
mine/ tu e¿ti mereu acolo/ veghindu-mi råtåci-
rile” (21). Gustul „amar” al a¿teptårii ¿i „påtura
tåcerii” grea care „îngenunche sufletul”, ¿i acea
prezen¡å låuntricå pacificatoare („treci prin
mine/ ca o muzicå ce coboarå din cer/ ¿i zâm-
besc/ (...)/ e¿ti ca o primåvarå/ ¿i ¿tiu atunci
de ce iubesc liliacul/ numai tu nu ¿tii cât de
mult te a¿tept”). (27)

„Foamea de cuvinte”, dureroasa nostalgie
mereu resim¡itå nu sugereazå, de fapt, decât ne-
voia imperioaså de rezilien¡å, de certitudini, de
redresare, de urgentå „regåsire” de sine („un
exerci¡iu învioråtor de a-mi demonstra/ cå
sunt/ cå e¿ti/ cå suntem”- 27).

Accentele de impreca¡ie au ¿i ele acela¿i rol
de trezire la via¡å din amor¡eala fatalitå¡ii, che-
marea iubitului vizeazå asemenea unei „perfuzii”
trezirea cuvintelor: „så trezesc cuvintele/ care
au murit în mine/ îmbåiazå-må/ în notele gla-
sului meu/ ¿i treze¿te în mine/ dorin¡a de a
tråi// ascunde-må în tine/ a¿a cum ascunzi
poezia/ ca pe o credin¡å/ ca pe o tainå/ ¿i înva-
¡å-må/ så simt din nou” (37).

Uneori, surprinzându-se, cu o mai acutå
luciditate, ca o fiicå a Evei, ¿i cu privire mai

Poezia transfigurårii dolorice

Gabriela-Mimi BOROIANU:

„NOSTALGIILE CUVINTELOR”
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generalå la femei („au pielea afurisitå/ de¿i
unii ar zice cå e dulce”), poeta mediteazå

nepårtinitor asupra „alfabetului/ în care sunt
scrise”, asupra buzelor „ro¿ii ca påcatul”, asupra
inelului care „încåtu¿eazå” ori asupra „farme-
cului” pe care-l are rochia de mireaså, încheind
cu constatarea demitizantå: „în zorii zilei de
dupå/ ¿arpele î¿i schimbå culoarea” (39).

Eviden¡iind o feminitate de acute introspec-
¡ii ¿i de patetice tråiri suflete¿ti, textele comu-
nicå totodatå acea inevitabilå sinceritate pe care
Titu Maiorescu o cerea poeziei, întru îndepårta-
rea a tot ceea ce ar însemna conven¡ie ¿i artifi-
ciozitate liricå: „amu¿inam ¿i te sim¡eam cum/
deveneai agitat/ îmi licåreau luceferii pe trup/
coborâ¡i în bobul de sudoare/ iar mâinile tale
munceau/ fårå oprire în carnea mea// se au-
zeau tramvaiele/ croncånind pe ¿ine/ cineva
întreba cât e ceasul/ nu conta/ în trupul meu
se oprise minutarul/ iar mårul era mai ro¿u ca
oricând” (22). Altundeva, între disputate evocåri,
gåsim consemnat: „jumåtate tu/ jumåtate eu/
timpul nu se împarte la doi/ nici iubirea/ vier-
mele invidiei/ mu¿case mårul cunoa¿terii/ cine-
va agå¡ase o pânzå neagrå/ în gard/ semn cå
Dumnezeu adormise” (32).

Este de remarcat, cu vådite inten¡ionalitå¡i
etice, esen¡ializarea mitului biblic al paradisului
pierdut, cu Eva lui ispititoare, cu mårul „tot mai
ro¿u” îmbiind la gustare,  mitologene insinuate
în povestea de via¡å ¿i moarte a cuplului. O
„boalå” pentru care nu existå leac ci numai
primåvarå îmbietoare: „mi-ai råvå¿it toate
sim¡urile/ pânå mi-au înmugurit zilele sub
piele/ ca så în¡eleg cå nu existå leac/ pentru
boala numitå tu/ ¿i cå primåvarå/ miroase a
femeie îndrågostitå” (31).

În fine, putem u¿or observa cum aceastå
tråire la extrem în „nostalgia cuvintelor” se
sublimeazå într-un crez poetic, de aici frecven-
tele aluzii la virtuozitatea cuvintelor menite a
„recupera” pierderea/încercarea suferitå, de a
„exorciza” imaginea „dalbului de pribeag”, de a
ajuta într-un mod esen¡ial la depå¿irea impasu-
lui existen¡ial, întru pacificarea sufletului ¿i
recåpåtarea lini¿tii.

În poemele 50 ¿i 51, avem explicitatå in-
ten¡ia de artå poeticå, autoarea mårturisind cå
„a chemat cuvintele” din råtåcirile gândului,
ospåtându-le „cu sângele meu” ¿i adåpându-le
„în izvorul suspinelor mele”, închinându-se lor
„ca unor zeitå¡i aducåtoare de ploaie/ rugân-
du-le så-mi vindece crevasele/ cåscate în suflet
de lipsa iubirii...” Invocându-le, exorcizându-le
astfel, cuvintele au venit ca ni¿te roiuri de flu-
turi „încântându-må cu dansul lor/ ¿i m-au
atins cu muzica lor// pânå sufletul a vibrat/
izvorând poezie” (50). În ultima poezie, aceste

„nostalgii” ale cuvintelor sunt asemånate cu
zborul pescåru¿ilor care „trec ca valurile Dunå-
rea/ de la mine la tine/ de la tine la mine”, având
miros de toamnå ruginitå „îmbibatå în doruri”
¿i mângâierea asprå a vântului ce „ne apleacå
fruntea/ pânå aproape de lutul plângerilor”. Ori
sunt „ca fructele uitate/ neculese/ sub greuta-
tea iernii/ ce-¿i scuturå regretele”, fårå culoare
¿i gust, dar ¿i fårå måcar „un timp al lor/ în
care så-¿i frângå zborul...” ªi totu¿i, nostalgiile
cuvintelor „au doar nebunia fantasmelor/ ce ne
bântuie/ când ne-a¿teptåm mai pu¡in...” (51).

Dincolo de aceastå revårsare de premoni¡ii
dolorice, de fantasmatice regrete ¿i sublimate
nostalgii, volumul „Nostalgiile cuvintelor” este,
din punct de vedere tematic, stilistic ¿i sufle-
tesc, bine structurat, încercând depå¿irea ob-
sesiei pricinuite de lipsa fiin¡ei iubite printr-un
inspirat „exerci¡iu” de exorcizare poeticå. Proble-
matica, depå¿ind aici previziunea limitei,
aminte¿te de tema „mor¡ii iubitei”, evocatå de la
Bolintineanu (O fatå tânårå pe patul mor¡ii) ¿i
Eminescu (Mortua est etc), pânå la, så zicem,
Elegie pentru floarea seceratå a lui Eugen Jebe-
leanu. În cazul de fa¡å avem situa¡ia inverså,
imaginând absen¡a iubitului, caz în care Ga-
briela Mimi Boroianu înscrie în poezia noastrå
elegiacå ¿i de medita¡ie o „reu¿itå”/ inspiratå
transfigurare. Se transpune empatic într-o Euri-
dice exorcizând prin ritualuri nostalgice provi-
zorii, readucerea lângå ea a Orfeului, sau, mai
aproape în timp, întruchipând-o pe Annabel
Lee, readucându-¿i la via¡å iubitul!...

Având în vedere astfel de situåri în planul
onto-poeticii asumate, previzionåm cå spiritul
autoarei se cere mai epurat de „patetismul” su-

Gabriela Mimi Boroianu fiica lui Gheorghe ¿i a Verginei Båleanu,
s-a nåscut la data de 13.iunie 1967 în localitatea Drobeta Turnu Severin,
jude¡ul Mehedin¡i. A absolvit liceul în anul 1985. Domiciliatå în ora¿ul
unde s-a nåscut, a lucrat în mai multe domenii.

Debuteazå în anul 2013 cu antologia „Cioburi de vise”
A publicat volumele proprii:
„Cântând iubirea” – poezie – Editura Editgraph 2014 – volum de

poezii prefa¡at de doamna Lenu¿ Lungu,
„Balada iubirii” – poveste în versuri – Editura StudIS 2015 – volum

prefa¡at de domnul Ion Vanghele,
„Jurnalul unei muze” – poezie – Editura StudIS 2016 – volum

prefa¡at de domnul profesor Constantin Stana,
„Efemeride” – poezie –Editura StudIS 2017 – volum prefa¡at de

criticul literar Victor Rusu,
„Nostalgiile cuvintelor” – poezie – Editura StudIs 2018 – volum

prefa¡at de criticul literar Victor Rusu.
Coautor în antologiile:
„Toamna 2013" – Editura Editgraph 2014,
„Iubirea dincolo de vis” – Editura StudIS 2014,
„Prive¿te visând, iubito” – Editura Editgraph 2014,
„Din livada înfloritå a iubirii” – Editura EMMA 2014,
„Mama” – Editura Autograf MGM 2014,
„Perlele Domnului” – Editura Autograf MGM 2014,
„Zborul frunzelor în ceruri” – Editura Editgraph 2015,
„Cåpu¿a” – Editura Rotipo 2015,
„Poezii de primåvarå” – Editura Rotipo 2015,
„Poezii de varå” – Editura Rotipo 2015,
„Poezii de iarnå” – Editura Rotipo 2015,
„Poezii de toamnå” – Editura Rotipo 2015,
„Fiori de tainå” – Editura VITAL Prevent Edit 2015,
„Satule izvor de dor” – Editura Rotipo 2015,
„Surâsuri înlåcrimate” – Editura Vital Prevent Edit 2015,
„Cuvinte pe aripi de gând” – antologie româno-francezå – Editura

Inspirescu 2015,
„Prietenii literare Drobeta Turnu Severin-Baia Mare” – Editura

Ioan Romeo Ro¿iianu 2016
„Femeie omniprezentå” – Editura StudIS 2016,
„Nu må uita” – Biblioteca Albanezul Amanda Edit Verlag 2016,
„Pe o cruce de luminå” – Editura StudIs 2016,
„Poezie ¿i suflet” Ciclul „Metamorfozele naturii – simfonii albastre”

(primåvara) – Editura StudIs 2016,
„ªoaptele verii” Ciclul „Metamorfozele naturii – simfonii albastre”

(vara) – Editura StudIs 2017,
„Cuvinte în zbor” Ciclul „Metamorfozele naturii – simfonii albastre”

(toamna) – Editura StudIs 2017,
„Vorbe de vis” Ciclul „Metamorfozele naturii – simfonii albastre”

(iarna) – Editura StudIS 2017,
„Jurnal de cålåtorie” vol.1 – Editura Kitcom 2017,
„Jurnal de cålåtorie” vol.2 – Editura Kitcom 2018,
„Clepsidra cu sentimente” – Editura Emma Books 2018,
„Jurnal de cålåtorie” vol. 3 – Editura Kitcom 2019,
„Mini concursuri cronopediene” vol 1 – poezii, poeme – editura

StudIs 2019,
„Wort Vergessen – Gedichte aus dem Lycrik-Kreis Schenk” –

editura DIONYSOS – 2020 Boppard am Rhein/Germany Rheinland-Pflaz
– volum în limba Germanå;

„Roua din cuvinte –poezii din Cenaclul Schenk” – editura
DIONYSOS – 2020 Boppard am Rhein/Germany Rheinland-Pflaz;

ferin¡ei, care amenin¡å så devinå retoricå sen-
timentalå sau poezie de album. De¿i nu putem
så-i impunem poetei o anumitå manierå, este
totu¿i de recomandat o scuturare lucidå din
chingile fantasmaticei deznådejdi, o situare pe
linia unui lirism revenit din melancolii, fie ele ¿i
nostalgice, cu deschidere tematicå mai generalå,
care poate påstra în fibra lui durerea autenticå,
regretul inebranlabil ¿i nostalgiile cuvintelor din
urmå, înså care totodatå så determine o nouå
etapå, o privire/ medita¡ie mai deta¿atå asupra
lumii ¿i existen¡ei în general. De asemenea, o
concentrare verslibristå a compara¡iilor dezvol-
tate înspre o mai elaboratå/ contraså esen¡iali-
zare metaforicå a limbajului poetic, depå¿ind
astfel ecua¡ia comparativå care o ¡ine frecvent
într-o captivitate retoric-sufleteascå, så nu zi-
cem sentimentalå, ar da extensie unui sim¡ liric
de autenticå viziune ¿i de vibra¡ie congruentå
cu marile teme ale poeziei.

Credem cu toatå convingerea cå d-na Ga-
briela-Mimi Boroianu (poetå a iubirii prin exce-
len¡å!), confirmându-ne pânå acum cå are deo-
potrivå talent ¿i exerci¡iu al compozi¡iei, poate
„depå¿i” etapa acestui personal ¿i empatic zbu-
cium sufletesc, pe care-l tratåm cu deferen¡a
cuvenitå, îndreptându-se cåtre o poezie care,
desigur, neuitând de încercårile personale ¿i mai
pu¡in opresatå de spectrul biografic, så se des-
chidå cåtre dramele ¿i nenorocirile lumii, în ge-
neral, depå¿ind „elegiacul” înspre o liricå de me-
dita¡ie pe marile teme ale poeziei dintotdeauna
¿i de pretutindeni.

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA

TTTTTââââârgu-Jiu, 4/5 ianuarie 2021rgu-Jiu, 4/5 ianuarie 2021rgu-Jiu, 4/5 ianuarie 2021rgu-Jiu, 4/5 ianuarie 2021rgu-Jiu, 4/5 ianuarie 2021

„Vis cu Nichita” – antologie de texte literare – Festivalul interna¡ional
de poezie –2020 vol. IX – ed. Ro.cart 2020 – unde particip cu texte în prozå.

A colaborat cu diverse reviste:
„Cervantes”, „Cronos-peni¡a de aur”, „Taifas literar”, „Amprentele sufle-

tului”, „Mantaua lui Gogol”, „eCreator”, „Terra Grifonis”, „Bogdania”, „Cafe-
neaua politicå ¿i literarå”, „Dor de Dor”, „Confluen¡e Literare” (on-line),
„Constela¡ii diamantine”, „Singur”, „Arca lui Noe”, „Råstimp” revistå de
culturå ¿i tradi¡ie popularå, „Amfitrion” sub egida Uniunii scriitorilor, „Cali-
graf” sub egida Uniunii scriitorilor, „Hyperion”, „Lumina”– revistå trans-
frontalierå ¿i revista „Poesia” revista sub egida Uniunii scriitorilor, dease-
menea publicå în ziarul Datina ¿i Informa¡ia de Strehaia.

A adunat ¿i a publicat post mortem, douå volume cu recenzii/cronici
ale domnului Profesor Constantin Stana

„Mårturii spre neuitare” vol.1 – editura StudIS 2017
„Mårturii spre neuitare” vol.2 – editura StudIS 2018
A primit diverse premii ¿i distinc¡ii:
– Premiu acordat de Editura Stef pentru activitatea literarå ¿i con-

tribu¡ia aduså la realizarea antologiei „Cioburi de vise” 2013;
– Men¡iune la Concursul interna¡ional de poezie „Alexandru Mace-

donski” sub egida USE Craiova edi¡ia I 20.06. 2015;
– Premiul III la Concursul na¡ional de poezie, prozå, eseu, reportaj,

epigramå, artå plasticå „Dropia de aur” editia a-III-a august 2015;
– Diplomå de excelen¡å acordatå de Funda¡ia Culturalå Lumina cu

ocazia comemorårii poetului Mihail Eminescu – 15.06.2015;
– Premiul „PORNI LUCEAFÅRUL” – Festivalul interna¡ional de lite-

raturå „Mihai Eminescu” România edi¡ia XXVI-a 2016;
– Diplomå de excelen¡å pentru promovarea operei eminesciene –

Academia de ¿tiin¡e a Moldovei Institutul de Filologie;
– Premiul III la concursul de poezie „Memoria slovelor” edi¡ia II 2016;
– Premiul Orfeu – Societatea scriitorilor Danubieni Festivalul european

de literaturå SENSUL IUBIRII Edi¡ia XVIII 2016 Drobeta Turnu Severin;
– Diplomå de excelen¡å – pentru promovarea culturii române Biblioteca

Jude¡eanå „I. C. Bibicescu” Mehedin¡i ZIUA CULTURII NAºIONALE
15.ian. 2017;

– Diplomå de participare la Caravana Culturii – Centrul Cultural „Nichita
Stånescu”, Societatea cultural-artisticå „Dunaris” 12 august 2018;

– Diplomå de excelen¡å – Festivalul „Porni Luceafårul” edi¡ia a VII -a,
13-14 iunie 2018;

– Premiul pentru volumul „Nostalgiile cuvintelor”, ed. StudIS 2018 –
Societatea scriitorilor Danubieni, Festivalul european de literaturå
SENSUL IUBIRII, edi¡ia a XX-a, 16-18 noiembrie 2018;

– Diplomå de onoare pentru crea¡ie literarå – Funda¡ia culturalå „Lu-
mina” Drobeta Turnu Severin Festivalul interna¡ional de Literaturå „Mihai
Eminescu” edi¡ia a XXIX-a, 13-15 ianuarie 2019;

– Diplomå de excelen¡å – Festivalul transfrontalier de poezie „Porni
Luceafårul” edi¡ia a VIII-a 15 iunie 2020.

S-a bucurat de recenzii de la:
Victor Rusu – publicate în Cotidianul independent „Datina”, „Taifas

literar”, „Caligraf” sub egida Uniunii scriitorilor, Constantin Stana –
Publicatå în revista „Taifas literar”, Viorica Ståvaru – publicatå în ziarul
„Cronica de Severin”, Camelia Ardelean – publicatå în revista Sintagme
literare nr 3/2019 ¿i în volumul personal de cronici nr 2.

De asemenea este admin pe site-ul literar: Cronopedia, secretar de
redac¡ie, redactor ¿i corector la revista „Cronos” ¿i „Taifas literar”, fotograf
la revista „Terra Grifonis”, secretar de redac¡ie la revista „Caligraf” sub
egida Uniunii scriitorilor din România.

Este membrå în Cenaclul Orfeu, Hyperion cât ¿i în diverse cenacluri
on-line.



p. 58      Portal ~ Mãiastra - Anul XVII, nr. 1-2 (66-67)/2021

Puterea mea
19.12.202019.12.202019.12.202019.12.202019.12.2020

Må locuiai cândva
¿i fiin¡a ta lumina în mine,
cu tot seninul dimine¡ilor de iarnå.
La etaj, pe partea stângå
ocupasei toate camerele inimii.
Bucuria gândului cå e¿ti,
må stråbåtea
ca un colind de Cråciun.

ªi era bine, ¿i cald,
mirosea a pâine scoaså din cuptor,
a vin fiert,
a mâinile mamei
când îmi mângâia obrazul
- Månâncå, mamå, månâncå!
Altfel cum ai så prinzi putere?

Dar puterea mea erai tu!

Cel care må locuiai
în camerele de sus,
pe stânga,
¿i via¡a mea semåna
cu o diminea¡å de Cråciun
când sub brad
gåse¿ti tot ce ¡i-ai dorit.

Semne
06.12.202006.12.202006.12.202006.12.202006.12.2020

Ne scrii mereu scrisori. Deschise.
Pe flori, pe frunze, pe zborul påsårilor,
pe trecerea apelor,
pe umbrele anotimpurilor,
niciodatå pe ¿oapta mincinoaså a vântului.

E o limbå veche a universului ¿i noi suntem ai
Tåi,
dar mereu cu gândul
la ce face vecinul...
Am råmas repeten¡i ¿i, uite,
nu mai e nimeni,
dar nimeni, care så ¿tie citi semnele...

Ne-ai scris despre azi,
despre mâine
sau despre ce va fi.
Noi nu citim, n-avem timp;
alergåm cåtre niciunde
cu bra¡ele pline de inutilitå¡i...
- A¡i auzit? Au marfå la reducere!
Cicå se fac credite doar cu buletinul!

Mesagerii tåi ne strigå
- Ave¡i o scrisoare, ave¡i o scrisoare.
Deschiså!
Dar nimeni, nimeni nu se opre¿te så
citeascå.

ªi semnele Tale se scuturå
ca penele din aripå

Poetul
19.12.202019.12.202019.12.202019.12.202019.12.2020

Te a¿teaptå în singuråtatea lui voitå,
cu întrebårile gata pregåtite.
Curiozitatea lui se întinde
cât foaia albå dinainte-i,
cam tot atât ¿i aripile lui.
Doar gândul nu-i obose¿te niciodatå så te întrebe
mereu altceva...

Uneori se opre¿te
¿i råmâne în contemplare.

Îi vezi fluturând un zâmbet stins în col¡ul gurii,
ori poate o urmå de lacrimå,
sclipind la marginea genelor.

Atunci î¿i trece mâna prin pår ¿i scrie...
(ce gândul lui a zåmislit,
ce ochii lui au våzut,
ce inima lui a sim¡it),
iar pana aleargå cuvintele pe hârtie,
a¿a cum gândul aleargå întrebårile...

Da, poetul te a¿teaptå mereu
în singuråtatea lui voitå...

Zbor cu aripi de lut
28.12.202028.12.202028.12.202028.12.202028.12.2020

Levitam în ochii tåi
cåutând un loc de andocare
må credeam pasåre cu gene albastre.
Må ¿i vedeam instalatå comod
pe canapeaua inimii tale
citind din cartea sufletelor pereche.
Gândul îmi lumina pielea dinspre
interior -
pericol de explozie! -
balon umflat
cu prea multe iluzii!

Aerul se låsa greu ¿i umed
în penele mele
scuturând zborul
¿i visele,
pânå må trezeam
cântec fårå note.
ªtii, visele sunt întotdeauna roz -
ca o ninsoare a fulgilor de cenu¿å
în zori...

Am råmas ancoratå
în bra¡ele ciuntite
ale copacului din fa¡a ferestrei.
Gândul meu ¡ipa strident
din spatele ochilor

peste care coborâse deznådejdea:
- Må vezi?
Stråvezie imagine a unei dorin¡e
expirate...

Am visat cå sunt zbor cu aripi de lut.

Tatei...
13.12.202013.12.202013.12.202013.12.202013.12.2020

Nu m-ai învå¡at så înfrunt via¡a,
nici cå va veni un astfel de moment.
Erai acolo.
Ca o pavåzå.
Ca un munte!
Unul de care nimic nu poate trece.
ªi râdeai de fiecare supårare a mea
¿i eu uitåm så mai plâng.
Credeam cå vei fii mereu acolo...

Dar fulgerul negru a cåzut,
lumina s-a frânt în douå,
frigul mi-a luat în ståpânire inima.
Am murit pu¡in.
Dar moartea nu m-a vrut
¿i m-am trezit singurå
în mijlocul lumii...

Pere¡ii de sticlå ai globului meu se
spårseserå.
Te-am strigat.
Cu toate cuvintele mele te-am strigat...
ªi te-am cåutat în fiecare amintire,
dar n-ai mai råspuns.

Via¡a s-a pråvålia cu toate ale ei peste mine,
ca un ecou repetat.
Sunt un copil mare cåzut în genunchi,
învå¡ så må ridic.
Plâng ¿i må ridic,
dar fiecare pas doare...
ªi tu nu e¿ti,
nu mai e¿ti
så-mi såru¡i, râzând, genunchii...

PPPPPoooooemeemeemeemeeme Gabriela Mimi BOROIANU
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Între cele o sutå de apa-
ri¡ii de pânå acum, în colec-
¡ia „O sutå ¿i una de poezii”
a Editurii Academiei Româ-
ne a apårut ¿i o reprezenta-
tivå antologie din poezia lui

ªerban Codrin (10 mai 1945, Bucure¿ti). Anto-
logarea textelor, nota bibliograficå ¿i selec¡ia re-
perelor critice apar¡in autorului, iar Prefa¡a, Un
altfel de scriitor: ªerban Codrin, este semnatå
de Ion Papuc.

Profesorul, promotorul cultural ¿i editorul
unor reviste literare, ªerban Codrin, a scris mai
multe piese de teatru, fiind în general mai cunos-
cut ca poet. Remarcabil este proiectul editårii
„într-o citire personalå” a ºiganiadei lui Ion Bu-
dai-Deleanu, o rescriere accesibilå (de interes
¿i didactic, desigur) a celebrei epopei eroi-comi-
co-satirice, foarte gustatå ¿i atât de actualå,
chiar azi la împlinirea a 200 de ani de la moartea
corifeului iluminist (1760-1820). A patra edi¡ie
(„text revizuit”), despre care am scris ¿i noi
eviden¡iind talentul „re-scriitorului” într-un lim-
baj accesibil, descårcat de erudi¡ia specioaså ¿i
de greoiul limbaj versificat într-un anumit idiom
lingvistic, a apårut în 2020. Tot în calitate de
poet, dl ªerban Codrin a excelat în publicarea
unor volume de „poeme zen”, „tanka” ¿i „haiku”,
precum „O sårbåtoare a felinarelor stinse” (1997,
2005), „Missa Requiem” (2001), „Stâlpi de felinar”
(2018).

Dincolo de acestea, poemele din edi¡ia de
fa¡å au fost selectate din volumele care-l repre-
zintå cu adevårat pe poet, atât la nivelul imagi-
narului cât ¿i la acela al artisticitå¡ii, autorul
dovedindu-se un virtuoz al versului, atât în pro-
zo-poemele din „Testamentul din strada Nisipuri”
(varianta scurtå 2002, varianta completå 2019),
„Baladierul” (2012), „Rodierul” (2018) ¿i „Loggie-
rul” (inedit).

În Prefa¡a sa intitulatå „Un altfel de scriitor:
ªerban Codrin” (care, de fapt, este un articol pu-
blicat în „Convorbiri literare”, nr 7/259, iulie
2017), dl Ion Papuc trece în revistå opera autoru-
lui, re¡inând atât „artificiul artistic” de a ne pro-
pune, într-o limbå literarå accesibilå, vestita e-
popee „ºiganiada”, dar mai ales deplina origina-
litate din volumele antologate. „Baladierul”, bu-
nåoarå, amintind de „Can¡onierul” lui Petrarca,
con¡ine sonete admirabile (¿i balade pe diferite
teme), dar nu în stil petrarchist, sau „Rodierul”,
culegere de poeme „ale boierului de rit erotoman”.
Tot astfel, „Testamentul din strada Nisipuri”,
considerat de prefa¡ator drept „o antitezå radi-
calå a tot ce s-a scris în contemporaneitate” ¿i
amintind de aventura plurilingvå a americanu-
lui modernist Ezra Pound din „The Cantos”, un
amplu poem-pamflet destul de complicat, de un
realism „feroce” anticomunist, un poem-fluviu
„monstruos de mare, vastå cât acel secol douå-
zeci care îi este subiect, nu poeticå deloc, ci
literarå, adicå impecabil scriså, fårå a beletriza
nicio clipå”.

*
46 de texte sunt re¡inute din volumul „Tes-

tamentul din strada Nisipuri”, carte a vie¡ii la
care autorul a lucrat aproape patru decenii,
prima variantå („scurtå”) datând din perioada
1980-1989, iar „varianta completå” din 2019.
Cartea aceasta poem, debordant de ramificat ¿i
stufos, dar tot pe atât de cuprinzåtor ¿i antico-
munist, a surprins critica literarå, care s-a våzut
nevoitå så-l considere pe poet fie „în descenden-
¡å whitmanianå “ (Marian Popa), fie în vecinåta-
tea imaginarå a unui Ezra Pound (Ion Papuc).
Este aici vorba de acea „rezisten¡å prin culturå”
despre care s-a tot vorbit, cartea având un „me-
saj anticomunist neechivoc”, probând un curaj

de-a dreptul indeniabil (Vladimir Udrescu, el în-
su¿i poet „de sertar” înainte de 1990, autorul
unei autentice „restituiri”), ¿i constituindu-se
în „cel mai rezistent document literar antitota-
litar”.

Avem aici tabloul unei societå¡i totalitare
¿i aversiunea liricului nostru care a fost stopat
în toate demersurile sale editoriale de ei despre
care scrie: „må torturau canibalii ¿i capul mi-era
måcinat între pietre de moarå, o salå de execu¡ie
îmi umplea co¿marele”... În prozo-poemele sale,
dizidentul ªtefan Codin, - de care, interzicân-
du-l, s-au ferit pânå ¿i organele de represiune,
câtå vreme autorul î¿i lingea scrâ¿nind „insuc-
cesele” editoriale ¿i astfel despre el nu putea
vorbi „Europa liberå” -, realizeazå o frescå socia-
lå a epocii totalitare, anun¡atå istoric „de orato-
ricul ¿i agitatul Mesia/ proletar” (Plåcintårese-
le). Numai de-am aminti poeme precum „Cârma-
ciul (Marele timonier)” sau „Dictatorul”, ¿i tot am
putea vedea cum spiritul critic taie în carnea
vie a realitå¡ii istorice: „Sub ¿apcå,/ Fruntea
gânde¿te în aerul pavoazat cu lampioane ro¿ii.
De hârtie;/ pumnul strâns ¿i necru¡åtor în lupta
de claså ¿i descle¿teazå degetele; astfel/ preves-
te¿te clipe de pa¿nicå relaxare în rela¡iile dintre
state, pânå la etapa/ altui asalt, mai înalt;//
Sub  degete,/ O carte, unde încap toate învå-
¡åturile ¿i descifrarea tuturor tainelor: o/ revolu-
¡ie pe via¡å ¿i pe moarte (...)// Sub carte,/ Masa
de pai de orez tricotat lângå pai; întreg paharul
cu apå ¿i farfuria/ de por¡elan pictat în cinstea
Celei-de-a-XXX-a-Aniversåri-a-Marii-Victorii
împotriva filosofilor în cârdå¿ie cu învå¡åceii
lor...” (Cârmaciul, Paradisul, III, 15).).

Aceea¿i luare în derâdere, aceea¿i ironie
causticå, destructurantå ¿i mobilizatoare în
poemul Dictatorul: „ªapte mun¡i l-au prevestit;
(...) // ªapte mame l-au nåscut, fåcând gladio-
lele ro¿ii så înfloreascå (...)/ Venind într-un su-
flet, o ursitoare l-a dåruit cu puterea så/ promi-
tå fericirea viitoare, în orice cantitate, poporu-
lui/ unic muncitor...// De aceea prin urechi îi
trec numai muzica sferelor, da, numai/ nesfâr-
¿ite ¿i nesfâr¿ite urale de unanimå mândrie,
da,/ numai înål¡åtoare, sacre imnuri din milioa-
ne de piepturi/ ¿i fanfare,/ De aceea, orice atin-
ge, fie ¿i un trandafir, i se ve¿teje¿te/ în mâini.”
(Paradisul, III, 19).

Structura triadicå a poemului-carte, - re-
vårsând din pântecele sale, în deplinå libertate
individualå de crea¡ie, o lume hilarå de aspecte
¿i tipologii specifice totalitarismului incriminat,
- aminte¿te, într-o parafrazå de umor negru, de
lumea lui Dante, dispuså arhitectural, din „Divi-
na Comedia”.

Iatå, bunåoarå, din Infernul, câteva poeme
evocând fantomatice tipologii dintr-un timp opre-
sor: Bor¿åreasa, Boschetarul, Brutarul, Cosa-
¿ul, Covrigarul, Culegåtorul de cartofi, Culegå-
torul de porumb, Culegåtorul de sfeclå, Distribui-
torul, Fierarul, Forjorul, Fotograful, Gunoierul,
Mili¡ianul, Mulgåtoarea, Olarul, Paznicul de far,
Plåcintåresele, Plugarul, Sacagiul, Sportivul,
Stânjenarul, ªoferul, Tinichigiul, ºåranii, Vân-
zåtoarea de înghe¡atå, Vânzåtoarea de lozuri,
Ze¡arul.

Din partea a doua, Purgatoriul, re¡inem
figurile-robot ale altor indivizi, în evocarea cårora
acelea¿i însemne ale decåderii ¿i uzurpårii ideo-
logice, aceea¿i zbatere de supravie¡uire într-un
univers uman concentra¡ionar: Actorul, Agrono-
mul, Arhitectul, Arhivarul, Biograful, Biologul,
Cantorul, Cântåre¡ul de muzicå popularå, Edu-
catoarea, Fizicianul, Matematicianul, Rapsodul,
Sculptorul, Tragedienele, ºambalagiul etc.

Partea a treia, Paradisul, desigur, este „re-
zervatå” altor personaje, aceasta reprezintå un

alt „cerc” în arhitectura imaginarului caracte-
rologic: Deputatul în Marea Adunare Na¡ionalå,
Cârmaciul (Marele timonier), Dictatorul etc.

Acest tablou a unei umanitå¡i zbåtându-se
într-o societate profund ideologizatå de utopia
comunismului este nu numai impresionant,
prin apropierea punctualå de clase ¿i indivizi,
dar ¿i eponim în sensul mai general al unei doc-
trine ce ¡ine în prizonierat lumea, falsificând
con¿tiin¡e ¿i contravenind grav statutului
ontologic al libertå¡ii umane.

ªi în Baladierul (2012), gåsim aceea¿i di-
versitate de tipuri umane ¿i psiho-comporta-
mente, de astå datå în forme muzicale balade¿ti,
amintind de Cercul literar de la Sibiu (Doina¿,
Radu Stanca etc.), de „baladele ¡igåne¿ti” ale lui
Miron Radu Paraschivescu sau prea bine de ba-
ladele lui Villon, atât de suculent transpuse în
române¿te de Romulus Vulpescu. Poetul are vo-
ca¡ia cuvântului creat ad-hoc, a crea¡iei lexicale
sau a gåsirii resurselor lingvistice adecvate,
inventiv nu de pu¡ine ori ca un ªerban Foar¡å
sau debordând de un lirism erotoman ca la Emil
Brumaru. Resursele livrescului sunt nelimitate
la acest spirit creator de larg orizont, în balade
¿i sonete amintindu-se nume ilustre din cultura
¿i istoria lumii întregi, inclusiv al lui Shakes-
peare: „Pozna¿ul Will din prea par¿ivå sete/ Egal
se-mparte-ntre båie¡i ¿i fete.” Iatå-i, bunåoarå,
aminti¡i laolaltå, cu partea lor de „merit” pe Cae-
sar, Alexandru cel Mare, Hannibal, Ginghis-Han,
Tamerlan, Lenin, Mussolini, Mao, Stalin ¿.a.:

„Råi, Caesar ¿i-Alexandru piromanul
Pe bune-ar jugåni pe Hanibal,
Prea-¿i trage tatuaje cu ¿acali
ªi-¿i pâr¡âie-ante portas burdihanul (...)
...........................................................
Bea, lacomå, dintr-un dovleac o cioarå,
De se-ntårâtå Mao peste-ospå¡,
Dar Mussolini-l zgâl¡âie cu-un bå¡
ªi ¡opåie cu prada subsuoarå;
Dincoace de ciulini, în surpåturå,
De imbecil, îi curg scuipa¡i din gurå
ªi-i furios pe-un ghemotoc de ziare,
De unde Lenin mu¿cå-un nefiresc
De ro¿u glod de ¿coalå, påmântesc,
Când soarele pråje¿te-amiaza mare.

„Båi, Stalin!”, chiuie dråcos chibi¡ii,
„Då-i ¿apte-¿apte, Hitler, de-ai ambi¡ii!”
„Mânca-v-ar gura mor¡ii de ghiorlani!
Lua¡i Globul, Cerul, Norii-ntre picioare,
Un milion så-i ståpâni¡i, de ani,

ªERBAN CODRIN – un virtuoz demers artistic cu alonjå livrescå ¿i sim¡ epopeic

„O SUTÅ ªI UNA DE POEZII”
(Editura Academiei Române, 2020, 228 p.)(Editura Academiei Române, 2020, 228 p.)(Editura Academiei Române, 2020, 228 p.)(Editura Academiei Române, 2020, 228 p.)(Editura Academiei Române, 2020, 228 p.)
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ªi hai sictir!”, vå-njurå Tamerlan,
Când soarele pråje¿te-amiaza mare.”
(Balada jucåtorilor de zaruri  îndârji¡i de-a pune ståpânire pe globul

påmântesc)
Spiritul erotic al „can¡onieului” lui ªerban Codrin este de o savoare

spectacularå, cåci aici regåsim cam tot ceea ce aminte¿te de istoria ero-
sului, de la figuri mitologie ¿i antice (Afrodita, Venus, Sappho etc.), la
Aspasiile ¿i Messalinele vestite, la Lucrezia  ¿i Ecaterina, pânå la Isadora
lui Serghei Esenin sau fatala George Sand, în general toate curtezanele
¿i vestitele reprezentante ale „Academiei de orgie”:

„Grecii-i spuneau pe nume, Afrodita,
Se tåvålea cu-Adonis în pârjol,
Zei ¿i påstori îi sorbeau ispita
Izvorul de miere la subsol;
Laïs  cinstea lui Diogene soiul
De se-ncingea de voluptå¡i butoiul;
Sappho, maestrå de ceremonie,
Cu inima întemeia, sprin¡arå,
Întâia-Academie de orgie,
E lini¿te, nelini¿te, e searå.

ªi-Aspasii ¿i dârze Messaline,
Cu tatua¡ii sâni de mu¿cåturi,
Slujeau altarul facerii de bine,
Ninon pârlindu-¿i dracii în cålduri,
Lucrezia cu-otrava ¿i-adulterul,
Ecaterina explorând misterul
Unui harem de-arga¡i cu decora¡ii,
Pe cizme cu noroiul de la ¡arå,
Înfierbânta¡i de taurine gra¡ii,
E lini¿te, nelini¿te, e searå...”
(Balada curtezanelor în lini¿tea ¿i nelini¿tea tuturor vremurilor)
Sau „Balada volupto¿ilor zugravi la ¿coala de nuduri cu teribilå pa-

troanå”, re¡inând nume de pictori vesti¡i, ori prea bine „Balada aprigei
stråine/ cu tivuri la rochi¡å în bravul tren/ de noapte”, în care este evocat
episodul petrecut de autorul dormitând  în trenul Suceava-Bucure¿ti,
când o „agresoare” în „rochi¡å înfloratå cu tivuri” i se cuibåre¿te la piept
„cu de¿uchere finå, de borfa¿å”, cotrobåind „prin spuma lenjeriilor båiatul”
¿i apoi dându-i „un brânci pe canapea”: „Må råsturnå, iar el, întårâtatul,/
Da-în clocot, savurându-i fi¡ele,/ Cu mura nåvålind din bluzå-afarå,/
Când împingea stråina ¡â¡ele/ Într-o anume îndârjire-amarå,/ Så-i sug
rapace, så-in fråmânt lihnit/ Balsamu-avar, de basm ¿i scor¡i¿oarå,/ În
noaptea-aceea fårå de sfâr¿it.”

Pe aceea¿i temå, „Balada stâlpilor de aur cu devotament în templul
Doamnei Venus” convoacå nume ilustre din cultura ¿i literatura univer-
salå:

„Ce-afurise¿te Dante în Infern,
Plesnindu-¿i mii, nåbådåios, de bice,
Boccaccio glorificå patern,
Fie-i lumina linå ¿i ferice!
Pozna¿ul Will din prea par¿ivå sete
Egal se-mparte-între båie¡i ¿i fete,
Baudelaire fråmântå o mulatrå flú
ªi-Apollinaire pe-o lume flagelatå
Råsfa¡å ¿oldurile-abra¿ei Lou,
Din Carul Mare când lipse¿te-o roatå.”

(Baladierul, CCXLV)

De o expresivitate picarescå, abra¿å, mai degrabå demnå de „groapa
lui Ouatu”, este ¿i „Balada ¡igåncii blonde cu ochii alba¿tri dincolo ¿i
dincoace de maidane”, cåreia «Un boschetar, fåcând pe cu¡itarul,/ Îi då
curaj, cu-o ¡uicå dinainte:/ „Bea, proasto, ori te dai, pârli-te-ar jaru’,/
Pân la moarte så nu-¡i ies din minte!”» (Baladierul, CCCLIX).

Observa¡ie ascu¡it-umoristicå pe latura caraterologicå, apetit de
erotoman versat, jocul imaginarului pe o vastå scenå a lumii, din mitologii
¿i antichitå¡i pânå în vremuri mai recente, muzicalitatea compozi¡ionalå
în care de re¡inut sunt refrenele ce încheie strofele, în general, dispozi¡ia
unui hedonist/ juiseur modern, bun cunoscåtor al „temelor” ¿i „motivelor”
evocate – toate acestea recomandå „Baladierul” drept o carte de mare
realizare artisticå. Diversitatea de tipuri ¿i situa¡ii, de aspecte ¿i varii
trimiteri poate fi întâlnitå în fiecare baladå (din sutele de piese ale „Bala-
dierului”, avem selectate doar câteva zeci), autorul sårind u¿or de la un
nume la altul, peste secole, mode ¿i timp, concentrat pe mesajul transmis,
fie cå e vorba de „Balada cu Ileana Cosânzeana ¿i cele trei dorin¡e de
îndeplinit”, de „Balada ¿trengåri¡ei” din aburii cafenelei, a „påcåtosului
din talcioc îngenuncheat la picioarele ferici¡ilor”, a „cer¿etorului de zile
sårace în mårinimia cre¿tineascå”, a „sumedeniei de bel¿uguri”, a „parfu-
murilor între seduc¡ie, armonie ¿i fiin¡a ta prea vie”, a „abunden¡ei de
vizitatori la Târgul Mondial al Religiilor” ¿.a.m.d.

Aceea¿i fervoare de „erotomanie” în volumul de balade, sonete ¿i alte
poezii intitulat „Rodierul” (2018), evocând pomul care face rodiile, cu gus-
toasele lor bobi¡e ro¿ii, o altå metaforå-simbol a poetului/ baladierului,
aflat într-o vervå versificatoare de zile mari, amintindu-ne de låuta lui
Cezar Ivånescu, cu muzicalitatea ei înfå¿uråtoare ¿i laitmotivicå, de
exorcizatå tanså psiho-mentalå. Un poem ini¡ial exprimå ideea de artå
poeticå, precum în „Rapsodia rodiei de jertfå la schimb cu binecuvântata
înflorire a teilor”:

„Fac dragoste cu muza Poeziei,
Pu¿toaicå savuroaså-n felul ei,
Îi scutur flori, peste cear¿af, de tei,
Ci-infama se consacrå låcomiei
De-i scap din bra¡e rupt în paisprezece;
I-a fost amantå, înså cui n-a fost,
Pre¡ pretinzându-i ori dispre¡ de cost;
Eu îi repar pantofii, ea petrece
Cu marii-ini¡ia¡i în frenezie,
Bea pânå face de magie haz
ªi trådåtoare numai din extaz
Aruncu-un semn cu ochiul: îmi va scrie,
Spre-orice delicii så avem motiv,
Cu degetul în palmå-un vers par¿iv.”
Universul întreg este vizat de geniul Poeziei:
„Påmântul, focul, apa, aerul
Zidit interior i-s temelie,
Iar sufletul imunda Poezie
ªi-l criptografiazå somnambul...”
Simbolistica teiului, cu mirosul îmbåtåtor, extatic al florilor – trimi-

¡ând, desigur, ¿i la „teiul din Copou” eminescian, este memorabilå:
„Î¡i caut roadele-în harababurå,
Tei cu înmiresmatå vrednicie,
Tei de luminå ¿i euforie,
Pânå-¡i gåsesc nimicu-în dantelurå;
De aur, teiule, în cârdå¿ie
Cu zodiile ¿i-artificierii,
În decådere-arunci, ale înserårii,
Buimace-explozii, låmpårie vie,
Descreieratå, cea mai inspiratå,
De-orgie ame¡it, ¿i asfixie,
Topit cu måre¡ie-în agonie,
Acum sau oarecând sau niciodatå,
Tei norocos, cu-astralå broderie,
Tei roditor numai în Poezie.”

ªi de data aceasta, dimensiunea livrescå a poeziei este de-a dreptul
fårå opreli¿ti, cåci, numai de-ar fi så exemplificåm cu poezia „Rapsodie
cu amåråciune, când poetul întârzie printre cår¡i vråfuite în båtaia vân-
tului ¿i a ploii”, ¿i am constata o referen¡ialitate nominalå dincolo de
limite geografice, timp istoric, culturå universalå ¿i chiar spiritualitate
(Kama Sutra, Cântarea Cântårilor, Cartea sfântå, Bunul Dumnezeu ¿i
Sfântul Andrei, Ginghis-Han, Tolstoi, Esenin, Mihail Bulgakov,
ªostakovici...).

Sau „Rapsodia acarului Påun sau nesfâr¿itå poveste  a celui mai
insomniac ¿i somat macaz cu mandat de aducere dinainte divinei judecå¡i
de apoi” convocându-i într-o retoricå sui generis ironic-fantezistå pe Moise,
Samson ¿i Dalila, Iisus Hristos, Maiakovski, Dostoievski, King Lear, Don
Quijote, Kutuzov, Tolstoi, Beethoven, Bonaparte, Enescu, Caragiale,
Arghezi, Neil Armstrong...

Aceastå, în general, „Rapsodie a semin¡elor ornamentatå cu biografii
de personaje seducåtoare”, este, în definitiv, o amplå „cântare” a lumii,
cu bucuriile ¿i necazurile ei, cu gre¿elile ¿i izbânzile, toate trimi¡ând la
mit ¿i arhetip, într-o devålmå¿ie sclipind a idei, sentimente, convingeri,
permanen¡e, dåinuiri peste mode ¿i timp...

Iatå sugestia ironicå a aceluia¿i asumat „acar Påun” ori a Regelui
Lear într-o fantasmaticå viziune autobiograficå în „Rapsodia despre
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cum vechi orologiul gårii ne înva¡å mårirea
¿i strålucirea învin¿ilor în via¡å”:

„Academia Nobel mi-a-nmânat
Într-un solemn spectacol mult slåvitul
De premiu „acordat pentru privitul
Cu ochii-n gol”, motiv de mâniat
Destinul ¿i-alte mari instan¡e, când
Sufletul meu de-acar Påun cu toate
Dezastrele ¿i-ororile ratate
Habar nu-avea ce dric o fi-împingând;
În consolare, cu-un cotor de mår
Vitrina-am spart-o, de pantofi ¿i stele,
De-unde-am furat un ful de brumårele
ªi numai jumåtate de-adevår,
A¿a cå-înnobilat fårå prihanå,
Regal, îmi trag, de paie, o coroanå.”

În totul, cår¡ile antologate sunt vaste pano-
rame de teme ¿i idei, de destine omene¿ti ¿i
artistice, privind lumea în mijlocul cåreia poetul
încearcå så-¿i gåseascå ¿i så-¿i identifice rostul
såu creator, de¿i acesta nu se situeazå pe pri-
mul plan, ci pe o pozi¡ie de promontoriu, de ex-
pectativå în fa¡a marelui „bâlci al de¿ertåciu-
nii”. Totul e våzut hiperbolic, printr-o uria¿å
lentilå comico-satiricå, ¿i perceput cu gravitå¡i
¿i ironii de  con¿tiin¡a unui artifex, care se joacå
nu numai cu imaginile „catagrafiate” ci ¿i cu
limbajul, cu muzicalitatea versului, cu inepui-
zabile procedee de exprimare artisticå în tipare
baladice ¿i sonetiste.

Acest spectacol de „comedie umanå”, cu
varii figuri din epoci culturale ¿i istorice, deo-
potrivå ilustrisim ¿i gregar, furnizeazå prozoasa
„materie primå” pentru un demers artistic cu
alonjå livrescå ¿i sim¡ epopeic.

Într-adevår, ªerban Codrin este „un altfel
de scriitor”, tråindu-¿i cu vervå liricå singula-
ritatea, într-un spectacol funambulesc de ce-
lebritå¡i, ca într-o „comedie umanå” de propor¡ii
epopeice... Poetul cite¿te lumea în tipologii, de-
canteazå sensuri, semnifica¡ii ¿i simboluri (fie
ele shakespeariene, dante¿ti sau boccacciene),
în general percepe epopeic ¿i re¡ine din toate
esen¡ialul.

Este un liric de pânze monumentale ¿i un
ludic de fervori epicureice, nu rareori chiar un
poet profund în sensul „implicårii” ¿i definirii
sale în aceste debordante reliefuri cu vegeta¡ie
luxuriantå, un suveran niciodatå ispå¿it ¿i fårå
de prihanå în alodiul balcanic inexpugnabil al
lumii sale imaginare...

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
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Mirela-Ioana Borchin (recåsåtoritå cu poetul
Eugen Dorcescu), universitarå cu recunoa¿teri în
domeniul semioticii, teoriei literare ¿i hermeneuticii,
¿i-a dovedit harul creator ¿i în domeniul prozei artis-
tice (Punctul interior, roman, 2010; Spre nicåieri, I.
Piatra de silex; II. Întâmplåtor sau nu?, coautor, 2014;
Apa, povestiri, 2016).

În ultimul deceniu, Mirela-Ioana Borchin (n. 15
mai 1966, Timi¿oara) s-a apropiat de poezia clasicului
poet timi¿orean Eugen Dorcescu (n. 18 martie 1942,
Tg.-Jiu), cercetând cu aten¡ie ¿i voca¡ie creator-apli-
cativå universul liricii dorcesciene în lucråri de sine
ståtåtoare, relevând, printr-o hermeneuticå de
substruc¡ie stilisticå, re¡eaua de teme, motive ¿i sim-
boluri precum ¿i registrul înalt în care are loc aventu-
ra spiritualå a acestei lirici, de o mirobolantå ¿i magni-
ficentå specificitate (un poet fa¡å de care critica noas-
trå literarå de azi råmâne încå îndatoratå, vis-a-vis
de recunoa¿terile din afarå, bunåoarå din spa¡iul
hispanic, care-l considerå „un poet european”, cel
mai mare din poe¡ii români în via¡å (Rosa Lentini),
„poet european” în cheia veritabilei modernitå¡i, înca-
drabil într-o „tradi¡ie a sublimului” (Andrés Sánchez
Robayana). Un literat precum Coriolano Gonzáles
Montañez a învå¡at limba românå ca så-l traducå ¿i
så-l promoveze în spa¡iul hispanic. ªi multe alte nume
de cercetåtori literari între care putem aminti precum
Fernando SabidoSánchez, JaimeSiles, Maria Cinta
Montagut, Mónica Delia Pereiras, SanzIrles, Lucía
de Fraga, Jorge de Arci ¿.a.

O primå abordare temeinicå din aceastå pers-
pectivå avem în eseul hermeneutic Eugen Dorcescu
sau voca¡ia vectorialå a Nirvanei, care înso¡e¿te masiva edi¡ie criticå selectivå din poezia acestuia prevåzutå
cu o notå explicativå: „Nirvana. Cea mai frumoaså poezie” (Ed. Eurostampa, Timi¿oara, 2015). Tot în calitate
de redactor de carte ¿i notå asupra edi¡iei este selec¡ia antologicå: „Eugen Dorcescu, Sub cerul Genezei”
(Ed.Mirton, 2017). Cu aceea¿i pasiune analitic-interpretativå a editat lucrarea„Etern, într-o eternå noapte zi.
Eseu hermeneutic în dialog cu Eugen Dorcescu” (Ed. Mirton, Timi¿oara, 2016, 150 p.), urmat de „Primåvara
elegiei /Despre Elegiile de la Carani de Eugen Dorcescu” (Ed.Mirton, Timi¿oara, 2017).

Înså¿i autoarea, primind varianta electronicå a Operei poetice („toatå poezia lui”, într-un fi¿ier intitulat
hora¡ian „Exegimonumentum”, datat 24 aprilie 2015), l-a descoperit pe autor drept „poet metafizic”, råmânând
så afle „direct de la Teodoru” ce însemna pentru el metafizica, transcenden¡a sau libertatea. „Pe fond, scrie
autoarea romanului, Teodoru dialoga cu elita poe¡ilor europeni despre natura umanå, despre sfâ¿ietoarea
luptå dintre suflet ¿i trup, despre condi¡ia fiin¡ei în fa¡a Fiin¡ei – teme existen¡ial profunde, foarte importante
pentru cunoa¿tere.” (p. 182).

Romanul începe cu scena în care Teodoru o cautå pe profesoara Arina. Venise la biroul ei de la Universitate
så-i ofere o carte, învåluit într-un „doliu profund” ¿i într-o „singuråtate cvasiabsolutå” caracteristicå firii sale
lirice „ca ¿i durerea cu care o onora pe Ea”. Cu câteva luni în urmå soarta fåcuse så fie alåturi într-un prezidiu,
re¡inându-se gestul „public de iubire” prin care Ea, aplecându-se peste maså, i-a turnat so¡ului, care-¿i terminase
discursul, apå în pahar. De astfel de gesturi, noteazå Arina, „eu nu-mi amintesc så fi avut parte vreodatå”...

Rela¡ia lui Teodoru cu Ea, regretata so¡ie (ea est: Olimpia Berca, 1933-2014 / prof. universitar, critic ¿i
istoric literar, stilistician) era „una din pu¡inele pove¿ti de dragoste , ajunså legendå în urbea noastrå” (p. 17).
„Semeni foarte mult cu Ea, izbitor!” îi spune Teodoru, fapt confirmat ¿i de al¡ii, chiar de colega colaboratoare
Nadia, care o încurajeazå... La început Arina ezitå så dea curs sentimentelor, ea înså¿i însinguratå ¿i dezamågitå
dupå o rela¡ie de familie e¿uatå, în urma cåreia rezultaserå doi copii acum în plinå tinere¡e. Venirea Poetului
la cabinetul Arinei ¿i discu¡ia avutå, în care sufletele încep a rezona, empatizând cu reciproc respect ¿i
inefabilå afec¡iune era, dincolo de oferirea cår¡ii, o dovadå „cå må iube¿te”, ceea ce atunci „nu s-ar fi cuvenit
ici så recunoascå, nici så nege...” (p. 21). Momentul o hotårå¿te pe Arina så introducå, dupå ceva timp de
ruptura conjugalå, actele de divor¡ la Judecåtorie pentru a face „pasul decisiv”. Între timp Don Teodoru era
mereu prezent în mintea femeii, fie prin mesajele electronice „pe tema poeziilor sale”, fie prin prezen¡a sa
aducându-i cår¡i ¿i flori. „Vreo doi ani, am ezitat în a ne hotârî în ce sens så ne orientåm rela¡ia”, în tot acest
timp „„nu doar trupurile, ci ¿i sufletele noastre påstrau o distan¡å decentå.” (p. 25). Întreg capitolul întâi,
intitulat „Pe mine må caut”, evocå aceastå imperioaså nevoie de comunicare a Poetului crunt încercat de
via¡å, care se cåuta pe sine cu febrile nelini¿ti. Imaginea atotprezentå a fostei so¡ii, - filolog, autoare de cår¡i,
brunetå cu ochi cåprui, copilåroaså „ca ¿i mine”, - constituia acum un obstacol, o piedicå aparent de netrecut,
atâta timp cât tânåra femeie constatå cå Teodoru era profund engramat de amintirea acesteia. Considerându-se
„lezatå ¿i de compara¡ia, ¿i de confruntarea cu Ea”, într-un sentiment firesc de gelozie femininå ¿i respingând
ideea de a fi un „surogat”, Arina în¡elege cå „Ea nu va fi niciodatå uitatå” nici de Teodoru, nici de cei ce i-au
våzut împreunå jumåtate de secol în urbea de pe Bega, „cå eu îi voi fi întotdeauna juxtapuså Ei”. La rândul ei,
Ea, fosta so¡ie, „era geloaså pe toate femeile”, ceea ce afirmå Eugen Dorcescu ¿i în jurnalul såu, lucrare la
care putem apela pentru o în¡elegere mai profundå a rela¡iei protagonistului cu fosta so¡ie. Teodoru – „Poet
våduv, foarte cunoscut ¿i respectat în cetate” – va în¡elege exact sentimentele femeii, de aceea o invitå la el
acaså ¿i, în våzul adoratei, î¿i scoate verigheta de pe deget ¿i o pune într-o cutiu¡å din bibliotecå alåturi de
verigheta Ei ¿i cele douå inele de argint. Era un „mic spectacol” cu adresare simbolicå pe care invitate îl
percepe exact. A fost o zi „decisivå pentru destinul nostru”, scrie Arina, cople¿itå în continuare cu dovezi de

Un roman al iubirii mature ¿i modelårii pygmalionice:

MIRELA-IOANA BORCHIN DORCESCU

„C E L E S T A”
(Ed. Mirton, T(Ed. Mirton, T(Ed. Mirton, T(Ed. Mirton, T(Ed. Mirton, Timi¿oara, 2018, 208 p.)imi¿oara, 2018, 208 p.)imi¿oara, 2018, 208 p.)imi¿oara, 2018, 208 p.)imi¿oara, 2018, 208 p.)
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dragoste. „Suntem oameni maturi, observå bårbatul, care ¿tiu så î¿i pre¡uiascå
¿ansa. Ar fi de neiertat så o ratåm”. ªi, într-adevår, ¿ansa nu va fi ratatå, realizarea
cuplului prin locuirea împreunå realizându-se de la sine. Totu¿i, amintirea Ei atât
de vie pentru El, ba chiar prezen¡a urnei cu cenu¿å în caså constituia o stare de
disforie, înlåturatå odatå cu luarea hotårârii de a o depune în cavoul amenajat.
Fapt care se întâmplå abia în ultimul capitol, al X-lea, „Urna Ei”, în prezen¡a celor
doi, dar ¿i a celor douå fete din cåsåtoria poetului, Carina ¿i Olga. Este reiteratå
dorin¡a Poetului de a urma, în Eternitate, aceea¿i procedurå (incinerare) ¿i de a i
se depune urna în acela¿i loc de veci (a se vedea ¿i Jurnalul, II). În acela¿i
capitol, autoarea evocå deplasarea la Uzdin, în Banatul sârbesc, unde lui Eugen
Dorcescu i se decerneazå de cåtre societatea culturalå conduså de poetul Vasile
Barbu Premiul Interna¡ional de Poezie „Mihai Eminescu”, cuvântul de laudatio
fiind fåcut de criticul literar Adrian Dinu Rachieru. Printre participan¡i se afla ¿i
recent decedatul poet basarabean Ncolae Dabija. „Doamna cu miozotis”, cum o
numisem eu într-o coresponden¡å electronicå purtatå cu Poetul (fapt re¡inut la p.
169), în contextul unei cronici literare la cartea „Elegiile de la Caranis”, reaminte¿te
discu¡ia avutå lângå statuia lui Eminescu din fa¡a Casei de Culturå din Uzdin,
poetul propunându-i categoric, sub cerul cu lunå ¿i plin de stele: „Vrei så fii so¡ia
mea?”: „Tot drumul, am pus la punct, în ¿oaptå, în grabå, în detaliu, un scenariu
exhaustiv pentru cåsåtoria noastrå civilå, fapt ce denota neråbdarea amândurora
de a ne aråta lumii ca so¡ ¿i so¡ie.” Dar, odatå cu aceastå bucurie, apare ¿i acea
„formå u¿oarå de cancer” de piele, care va fi operat de îndatå, Teodoru ¡inând-o
permanent de mânå – fapt atât de mi¿cåtor suflete¿te care va determina ca, dupå
opera¡ie, cei doi doctori så accepte „så fie martorii no¿tri la cununia civilå ¿i chiar
¿i na¿ii no¿tri, la cea religioaså.”

Dupå cum u¿or se poate vedea, romanul acesta scris la persoana întâi ¿i de
modula¡ie memorialist-autobiograficå, de formulå a¿a-zis „ionicå” (în tripartita
conceptualizare propuså de Nicolae Manolescu), cu o diegezå oarecum proustianå,
påstrând totu¿i o coeren¡å a firului narativ, evocå, din perspectiva eroinei, rela¡ia
cu Teodoru, de la cunoa¿tere a ¿i înfiriparea sentimentului de iubire, pânå la
legiferarea acestuia în fa¡a ofi¡erului stårii civile ¿i binecuvântarea cre¿tinå în fa¡a
altarului lui Dumnezeu.

De-a lungul celor zece capitole, avem a face cu sufletul unei femei în varii
ipostaze, nu pu¡ine fiind momentele de ezitare, de cumpånåri ¿i amânåri, de cåutåri
suflete¿ti, de redescoperire a sinelui. Arina este tipul intelectualei care, necunos-
când pasiunea adevåratå, va descoperi alåturi de Teodoru o altå lume, aceea a
tråirilor spirituale alese, Poetul fiind ¿i un iubitor al textelor sfinte, al Bibliei (¿tim
din Jurnalul acestuia cå a colaborat cu mitropolitul Bartolomeu Anania al Clujului
la editarea „Bibliei”, îndeosebi la acurate¡ea textului biblic), el însu¿i scriind o
seamå de lucråri în care prelucreazå cu deosebit har texte biblice (Psaltirea,
Pildele, Ecclesiastul....). Foarte bun cunoscåtor al Sfintei Scripturi ¿i tråind efectiv
în spiritul textelor biblice, Teodoru va avea ¿i un rol formator fa¡å de Arina, care-i
ceruse expres: „-Vreau så fii Pygmalionul meu, toatå via¡a!.../ -De ce n-a¿ fi?!
E¿ti disciplinatå, maleabilå, intuie¿ti cå învå¡åturile determinå o modelare veritabilå
a eului, spre valoare.../ - Am încredere absolutå în bunele tale inten¡ii ¿i în ca-
pacitatea ta de a-mi face bine...” (p. 121). Tânjind dupå un „model spiritual”, Arina
va depå¿i, alåturi de doctul poet devenit so¡, „mersul terreàterre al ateismului, al
materialismului exclusivist”. Teodoru, cårturar charismatic ¿i orator înnåscut, îi
explicå o seamå de precepte biblice, precum pilda care spune cå „dragostea
anuleazå toate cusururile” sau prevederea din Biblie potrivit cåreia iubirea unei
femei înseamnå „cunoa¿tere”, adicå „a o descoperi, treptat, ca pe o tainå”, fapt
care produce constatarea: „Dupå doi ani, de când am început så ne cunoa¿tem,
încå avem mari ¿i foarte agreabile surprize în a ne descoperi...” (pp. 122-123).
Legåtura lor a devenit un fel de legåmânt „hasta la muerte”, un „tot indestructibil”,
cum apreciazå „Maria din Bozovici” (bånuim cå e vorba de Maria Ieva, colaboratoare
intermitentå a revistei noastre „Portal-MÃIASTRA” de la Tg.-Jiu)... Fericirea cu-
plului este una „duhovniceascå ¿i indiscutabilå”, în credin¡å, nådejde, dragoste:
„Nu ne lipse¿te nimic. Tråim cu Dumnezeu...” (134). Nu pu¡ine sunt reflec¡iile ce
rezoneazå cu textele Sfintei Scripturi, observând totodatå cum dintr-un „suflet/
duh zdrobit” Teodoru va redeveni omul echilibrat, în¡elept, recunoscåtor în mod
public femeii iubite cå a avut curajulså se a¿eze „lângå un abis”. Nepåråsindu-l
niciodatå credin¡a în El Shaddai ¿i în adevårurile biblice, Teodoru nu numai cå se
va regåsi pe deplin în noua rela¡ie, dar, cu sim¡ul såu pygmalionic, va reu¿i så

modeleze sufletul ¿i con¿tiin¡a femeii iubite, dezvåluindu-i profunzimea pildelor
biblice, sensul „Ecclesiastului” lui Isus Sirah, carte biblicå deuterocanonicå,
låmurind-o în privin¡a „Septuagintei” (textusreceptus), la ortodoc¿i, ¿i „Vulgatei”
lui Ieronim, la catolici, traduse dupå originalul ebraic în secolul III î. Ch., respectiv
sec. IV d. Ch. Spre deosebire de „Textul Masoretic” (text revåzut în sec VIII de
învå¡a¡ii iudei ¿i masore¡i, cu unele låmuriri, precizåri etc.), adoptat de protestantism
¿i neoprotestantism (spre deosebire de „Noul Testament” scris de la început în
greacå, poate ¿i aramaicå, limba în care s-a rostit prima datå „Tatål nostru”... De
aici precizarea lui Teodoru cå limbajul poetic, care se poate apropia/ contamina
de sacralitate, dar nu poate trece „dincolo”, råmânând profund uman, ceea ce
explicå „drama poetului”. Tocmai aceastå con¿tiin¡å a „limitårii umane” conferå o
sacralitate sui-generis poeziei mari, fapt verificabil ¿i în poezia lui Teodoru/ Eugen
Dorcescu. Multe din drumurile celor doi, precum sårbåtorirea „Lumina¡iei cu
Teodoru”, în cimitirul plin de lumini sub cerul înstelat, determinând-o pe Arina så
renun¡e la romanul început „Somnul”, scriind poemul „Somnul alb”, mårturie „cå
sufletul tåu e curat ¿i vindecat, cå nu se laså ispitit de emo¡iile întunecate”. Cu
Dumnezeu în suflet, via¡a Arinei s-a schimbat radical într-un moment de cumpånå
când „ajunsesem pe fundul pråpastiei ¿i cå nu mai aveam nicio solu¡ie de a må
salva.” (Cap. IX: Somnul alb). Deveni¡i „o familie în fa¡a lui Dumnezeu”, Arina,
care se afirmase cu sârguin¡å în mediul universitar, are revela¡ia ca, alåturi de
Teodoru, så intre „în lumea scriitorilor, acolo unde fusese înainte Ea”, idee ex-
primatå abinitio de cel care îi ducea la birou cår¡i ¿i flori: „Vreau så intråm împreunå
în marea literaturå!” (Cap. VIII, Alt Orizont).

Titlul romanului, „Celesta”, provenind din acela¿i orizont al idea¡iei ¿i sugerând
învestirea unui suflet feminin, al Arinei, cu ideatica aspira¡ie a unui nou orizont
sufletesc ¿i spiritual, poate fi pus alåturi de numele bårbatului, Teodoru, denomi-
na¡ie reverberând aspira¡ia teosoficå, dorul de mântuire, tråirea dumnezeiascå în
spiritul Sfintei Scripturi. Ceea ce se poate vedea în întreaga operå poeticå a lui
Eugen Dorcescu, de la volumul de debut „Pax magna” (1972) la Psalmii în versuri
(1993, 1997), Abaddon (1995), Ecclesiastul în versuri (1997), Pildele în versuri
(1998), Exodul (2001), Elegii (2003), Biblice, antologie alcåtuitå din Psalmii, Eccle-
siastul, Pildele ¿i Rugåciunea regelui Manase (2003), Abyssusabyssum invocat,
antologie de versuri (2009), Nirvana (2014), Sub cerul Genezei (2017; JURNAL:I.
Îngerul Adâncului. Pagini de jurnal (1991-1998), (2020), II. Adam. Pagini de jurnal
(2000-2010), 2020.

Cu o perseveren¡å de invidiat, dedicându-se investigårii universului poetic,
spiritual ¿i sufletesc, Arina se va dovedi demnå de înål¡imea moralå ¿i artisticå a
omului de alåturi, ini¡iind ¿i ducând la bun sfâr¿it lucråri de hermeneuticå a operei
dorcesciene, unele edi¡ii critice ¿i cår¡i omagiale. Så adåugåm la acestea cele
douå volume din impresionantul Jurnal al Poetului ¿i omului Eugen Dorcescu,
apårute în 2020 ¿u 2021, printr-o muncå de cercetare atentå ¿i selec¡ie a ma-
nuscriselor care a¿teptau de mult o asemenea ini¡iativå, spre dezinteresul autorului
lor ce le låsase spre o eventualå valorificare, sine die...

În ¡esåtura sa expozitiv-narativå, de un subiectivism explicabil, Celesta este
¿i un roman psihologic, urmårind zbuciumul unei femei, felul în care ea ajunge så
în¡eleagå ¿i så se transforme, så se lase „modelatå” de iubitul artist, unanim
recunoscut. Cu o sinceritate deloc idilicå, chiar crudå sub aspectul observa¡iei
punctuale, ea consemneazå momentele de încordare ¿i disconfort psihologic,
îndeosebi sentimentul, profund organic la o femeie, de gelozie, de cåutare a sigu-
ran¡ei ¿i stabilitå¡ii, de confruntare cu pårerile altora în ceea ce prive¿te rela¡ia sa
cu Teodoru, de atentå prezentare fa¡å de comunitatea literarå din urbe în varii
contexte, inclusiv la lansårile de carte ¿i ac¡iunile culturale ale Filialei din Timi¿oara
a Uniunii Scriitorilor. Dar cele mai multe pagini sunt dedicate apropierii treptate de
omul iubit ¿i cunoa¿terii acestuia, scene de familie dar ¿i de societate (ca în
capitolele Linia în aer, Ninguna, Edenul de lângå noi, Raza de soare, Ce frumos
¡i-ai gåsit locul!, ultimul amintindu-ne de scena din pat în care ªtefan Gheorghidiu
îi explicå Elei în¡elesuri din filosofi stråini, din romanul „Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de råzboi”, de Camil Petrescu).

Scris cu mare sinceritate, care deopotrivå doare ¿i se bucurå odatå cu
regåsirea limanului dorit, dar ¿i cu un amånun¡it spirit de observa¡ie psiho-
comportamental, romanul CELESTA pune în eviden¡å talentul incontestabil al
unei prozatoare, care transfigureazå realitatea în måsura în care literatura se
nutre¿te ¿i ajunge a se confunda cu aceasta. Povestea aceasta de dragoste, de
iubire maturå a unui cuplu de intelectuali din sfera superioarå a culturii, este, în
fond, o „felie de via¡å” aduså în pagini de roman, important fiind atât aspectul de
via¡å dar ¿i planul sufletesc mai adânc ce pune în mi¿care con¿tiin¡e ¿i destine,
oferind acea medita¡ie de profunzime pe care o incumbå atât problematica în
discu¡ie cât ¿i sensul mai înalt, tâlcul mai aparte engramat cu filigran de efigie al
acestei scrieri, deopotrivå roman subiectiv ¿i scriere memorialisticå...

Romanul invitå ¿i la o discu¡ie specialå privind raportul dintre via¡å/ realitate
¿i literaturå, la felul cum una se serve¿te de cealaltå în ideea Crea¡iei, acum la
sfâr¿it de secol XX ¿i început de mileniu III.

Da, Celesta e o scriere reu¿itå, un roman al iubirii mature, în modula¡ia
spiritualizårii, care poate sta cu demnitate lângå scrierile de gen. El se adaugå
efortului specializat al d-nei Borchin de a se dedica mai bunei cunoa¿teri ¿i pro-
movårii scriitorului Eugen Dorcescu, realizând în paralel ¿i cu mijloace specifice,
o „felie de via¡å” din existen¡a marelui poet contemporan pe care nu mul¡i îl våd ¿i
îl în¡eleg la adevårata sa magnitudine, acum când el este printre noi...

ZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEA
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1.0. Recenzând lucrarea istoriograficå de
sintezå O istorie a liricii române¿ti din Serbia
(Editura Academiei Române, Bucure¿ti – Casa
de Preså ¿i Editurå „Libertatea”, Panèevo,
2018), subliniasem cu toatå convingerea ¿i cu
argumente indimenticabile cå dl Florian Copcea
este un foarte bun cunoscåtor al vie¡ii români-
lor din Serbia, în toate domeniile (multietni-
cism, plurilingvism, multiculturalism). Mai mult
chiar, istoricul ¿i criticul literar severinean -
dupå cum atestå atât lucrårile publicate cât ¿i
angajarea în activitå¡i transfrontaliere de real
impact -, fåcând dovada unui luminat ¿i gene-
ros profesionalism, militeazå pentru completa-
rea tabloului general al literaturii române cu
valori infran¿isabile din spa¡iul ex-iugoslav.

Numai de-am aminti lucrårile editate în
anii din urmå („Scriitori români din Serbia,
Lexiconul poe¡ilor români din Serbia”, „Scurtå
istorie a poeziei române¿ti din Voivodina”, „Bise-
rica românilor din Serbia de nord – est”, „Isto-
riografia românilor din Serbia de nord – est”,
„Timoc. Dic¡ionar de evenimente”, „O istorie a
liricii române¿ti din Serbia” ¿.a.), la care am
adåuga serialele de tablete publicate ani de-a
rândul (2014-2019) în hebdomadarul „Liberta-
tea” al românilor din Voievodina (Avatarurile
românilor din Serbia, Editura Libertatea, Pan-
ciova, 2016; Pierdu¡i în istorie, Editura Hoff-
man, Caracal, 2020), ¿i tot am realiza cå avem
a face cu unul din pu¡inii scriitori români de
azi devotat cauzei fra¡ilor no¿tri din spa¡iul
ex-iugoslav, îndeosebi culturii ¿i spiritualitå¡ii
românilor din Banatul sârbesc.

„Nimeni din afara comunitå¡ii minorita-
rului român – preciza prefa¡atorul Nicolae Cio-
banu în prefa¡a Istoriei... amintite - nu ne-a
în¡eles mai bine ¿i nimeni nu s-a dåruit, conti-
nuu, prin scris, cu mai multå sinceritate ¿i de-
votament cauzei românilor din Serbia precum
a fåcut-o domnul Florian Copcea, prin ac¡iuni-
le sale de promovare, de a spulbera întunericul
de prin cotloanele cunoa¿terii, de a ne fi
alåturi...”

Foarte bun analist al problematicii multi-
ple ¿i diverse cu care s-au confruntat ¿i încå
se confruntå comunitatea românilor din Bana-
tul sârbesc, ilustrând o con¿tiin¡å de curat ¿i
militant românism, - cåci, dincolo de relieful
atât de variat al problematicii, gazetarul dove-
de¿te observa¡ie penetrantå, spirit lucid, ba
chiar spirit critic lipsit de partizanat ¿i aplicat
la varii aspecte din istoria, cultura, literatura
¿i spiritualitatea românilor din Voievodina, - cri-
ticul ¿i istoricul literar Florian Copcea a adus
la cuno¿tin¡a opiniei publice române¿ti ¿i facto-
rilor no¿tri politici drama unei comunitå¡i råma-
så în afara grani¡elor dupå Marea Unire (Tra-
tatul de la Trianon, Versailles - 4 iunie 1920),
dar ¿i istoria vitregå pe care bånå¡enii scinda¡i
au tråit-o în afara Patriei de origine, råmânând
deopotrivå expu¿i atât constrângerilor prin
anexarea Banatului de Råsårit de cåtre regatul
sârb cât ¿i indiferen¡ei politicianiste cu care
comunitatea respectivå a fost (¿i încå este)
tratatå de Statul Român.

Dovedind, a¿adar, un fervent spirit de soli-
daritate cu comunitatea românilor din Serbia,
oriunde s-ar afla aceasta, dl Florian Copcea a
militat cu atâta generozitate ¿i evidentå dezin-
teresare pentru drepturile acestei comunitå¡i,
pentru mai buna ¿i dreapta pre¡uire a valorilor
¿i profilului identitar, pentru discernåmânt în

POEºI DE LIMBÅ ROMÂNÅ DIN SERBIA ÎN EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE,

Colec¡ia „O sutå ¿i una de poezii” - 2020:

VVVVVasko POPasko POPasko POPasko POPasko POPA, Radu Flora, Slavco ALMÅJAN, Petru CârA, Radu Flora, Slavco ALMÅJAN, Petru CârA, Radu Flora, Slavco ALMÅJAN, Petru CârA, Radu Flora, Slavco ALMÅJAN, Petru CârA, Radu Flora, Slavco ALMÅJAN, Petru Cârdu, Nicu CIOBANUdu, Nicu CIOBANUdu, Nicu CIOBANUdu, Nicu CIOBANUdu, Nicu CIOBANU

eviden¡ierea ac¡iunilor ¿i meritelor ¿i nu prin
råsturnarea scårii de valori sociale ¿i culturale,
de care nu sunt stråine nici oficialitå¡ile de la
Bucure¿ti atunci când tot felul de indivizi ¿i
organiza¡ii se erijeazå în „reprezentan¡i” ai co-
munitå¡ii românilor din Serbia („asocia¡ii
a¿a-zise culturale române¿ti în Serbia de
Nord-Est care au mul¡i chibi¡i în capital de pe
Dâmbovi¡a” – v. tableta Cârti¡ele, 11 februarie
2017). Însu¿i titlul culegerii de articole Pierdu¡i
în istorie... este unul incitant, rechizitorial ¿i
de cauzå solidarå cu cei „de dincolo de istorie”
(„români fårå de ¡arå”), fa¡å de care gazetarul
nu disperå, dimpotrivå, î¿i exprimå
convingerea cå viitorul va fi de partea lor, dar
nu a¿teptându-l într-o pasivitate incriminantå
ci militând pe toate cåile pentru råzbirea
adevårului, valorilor adevårate, spiritului
identitar.

Astfel de adevåruri sunt nu numai foarte
crude pentru românii din Serbia ¿i destul de
rechizitoriale pentru o anumitå ac¡iune diplo-
matic-guvernamentalå, dar ele constituie ¿i
„degetul pus pe ranå” întru tåmåduirea aceste-
ia – sub acest aspect dl Florian Copcea roste¿te
råspicat „adevårul care doare”, de unde spiritul
såu combatant ¿i foarte incisiv în „tåmåduirea”
unei cauze comunitare, a românilor „pierdu¡i
în istorie” din spa¡iul ex-iugoslav.

*
1.1. Memorabilå este ¿i ini¡iativa istoricului

¿i criticului literar FLORIAN COPCEA de a edita,
sub auspiciile Editurii Academiei Române, în
colec¡ia „101 de poezii”, nu mai pu¡in de 10 vol-
ume de poezii ale unor cunoscu¡i poe¡i români
din Banatul sârbesc. Aflat în plinå desfå¿urare,
acest demers editorial este nu numai binevenit
dar ¿i real cinstitor pentru marele Tablou de
valori al literaturii române, care trebuie så-¿i
revendice deplina integralitate aducând „aca-
så” atât literatura din marea diasporå cât ¿i pe
cea transfrontalierå, mai mult sau mai pu¡in
råmase în legåturi organice cu cultura din Pa-
tria-mamå...

Au apårut pânå acum, în amintita serie
editorialå, antologii din poezia lui VVVVVasko Popa,asko Popa,asko Popa,asko Popa,asko Popa,
Radu Ciobanu, Slavco AlmRadu Ciobanu, Slavco AlmRadu Ciobanu, Slavco AlmRadu Ciobanu, Slavco AlmRadu Ciobanu, Slavco Almåååååjan, Petru Cjan, Petru Cjan, Petru Cjan, Petru Cjan, Petru Cââââârdurdurdurdurdu
¿i Radu CiobanuRadu CiobanuRadu CiobanuRadu CiobanuRadu Ciobanu, realizate de Florian Copcea,
care semneazå deopotrivå prefe¡ele, nota asu-
pra edi¡iilor ¿i selec¡ia reperelor critice. În reali-
zarea Bibliografiilor, i-a venit în ajutor scriitorul
Nicu Ciobanu. Urmeazå så aparå cât de curând,
în aceea¿i colec¡ie, poe¡ii Ioan Baba, Pavel Gåtå-
ian¡u ¿.a.

Iatå câteva scurte considerente privind au-
torii edita¡i pânå acum, nume bine cunoscute
din literatura de azi a Banatului românesc.

VVVVVASKO POPAASKO POPAASKO POPAASKO POPAASKO POPA (29 iulie 1922 – 5 ianuarie
1991). Absolvent al Liceului din Vâr¿e¡ ¿i licen-
¡iat al Facultå¡ii de Filozofie din Belgrad. Ini¡ia-
tor al mi¿cårii literare române din Voievodina.
Pre¿edinte al Sec¡iei de Preså a Uniunii Cultu-
rale a Românilor din Belgrad, sub egida cåreia
apare såptåmânalul „Libertatea” (1945). Primul
pre¿edinte (1946-1947) al Cercului literar „Lu-
mina” ¿i redactor-¿ef al revistei „Lumina”. Men-
tor al mai multor scriitori români din provincia
autonomå Voievodina. A debutat în „Biruin¡a”
din Vâr¿e¡ (1939), continuând så publice în
„Borba” (Belgrad) ¿i „Knjizevne novine”. Debut
editorial cu placheta de poezii „Kora/ Scoar¡a”
(Belgrad, 1953). A scris în românå ¿i sârbå,
primind mai multe premii ¿i distinc¡ii. Tradus

în limbile: albanezå, macedoneanå, maghiarå,
românå, slovenå, bengali, bulgarå, cehå, engle-
zå, francezå, neogreacå, olandezå, hindi, ger-
manå, norvegianå, polonezå ¿i turcå.

Membru corespondent al Academiei de
ªtiin¡å ¿i Artå din Serbia (1972) ¿i al Academiei
„Mallawre” din Paris (1977). Membru fondator
al Academiei de Arte ¿i ªtiin¡e din Voievodina
(1979).

Opera poeticå (în limba românå): Câmpia
neodihnei, 1964; Versuri, 1966; Versuri noi,
1976, Sare de lup, 1983; Poezii, vol. I-II, 1993;
Inel celest, Bucure¿ti, 2000; Cerul din pahar,
Lumina, 2002. Este autorul altor zeci de vol-
ume de poezii în limba sârbå.

Au scris despre opera sa: Radu Flora, Cos-
ta Ro¿u, Io¡a Bulic, Simeon Låzåreanu, Ioan
Baba, ªtefan N. Popa, Goico Te¿ici, Gligor Popi,
Catinca Agache, Ion Rotaru, Ionela Mengher,
Cornel Ungureanu, Ecaterina ºarålungå, Vasa
Barbu, Nicu Ciobanu, Råzvan Voncu, Liubi¡a
Raichici, Mariana Dan, Brându¿a Juicå, Car-
men Dåråbu¿, Virginia Popovici, Florian Copcea
¿.a.

Reformator al poeziei din Serbia dintru
început, cu volumul de debut, depå¿ind prolet-
cultismul epocii ¿i reu¿ind o „sincronizare” cu
poezia europeanå printr-un discurs poetic „plin
de for¡å ¿i noble¡e clasicistå” (Mihai Cimpoi).
„Poezia lui Vasko Popa, subliniazå prefa¡atorul,
a spart tiparele tradi¡ionaliste, a demolat ro-
mantismul revolu¡ionar aflat în vogå în perioa-
da debutului såu editorial, obligându-l så î¿i
disimuleze tråirile prin cultivarea metaforei ¿i
printr-o «subtilå dezagregare a simbolului»
(Nichita Stånescu).” Inclus în Istoria sa la „A-
vangardi¿ti”, alåturi de Mihai Avramescu,
Vasko Popa a avut de înfruntat contestårile
unor publici¿ti care au considerat poezia aces-
tuia „deviere” de la linia angajatå a literaturii
socialiste, de la realismul socialist. O resurec¡ie
privind mitul lupului întâlnim frecvent în poezia
sa, dovadå gråitoare cå tradi¡ia popularå este
filtratå în spiritul destul de acut al unui mod-
ernism sincronizant cu poezia europeanå. Spi-
ritul licantropic al poeziei lui Vasko Popa ex-
primå, de fapt, condi¡ia creatorului în memo-
rabile definiri de artå poeticå (vis-avis de „håitu-
ielile ob¿te¿ti” – Sarea lupilor), precum în volu-
mul Uspravna zemlja/ ºara verticalå (1972),
unde, reiterând simbolistica sfântului Sava,
poetul vorbe¿te de fapt despre propria-i condi-
¡ie, în ideea redemp¡iunii, a mântuirii/ salvårii
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sale prin poezie: „Înfometat ¿i-nsetat de sfin¡e-
nie/ Påråsi påmântul/ ªi pe ai såi ¿i pe sine/
intrå în slujba/ Domnilor înaripa¡i (...)/ Tråie¿te
înconjurat de lupii såi/ Mai presus de ani, mai
presus de moarte! (Via¡a Sfântului Sava). Sau
aceastå asumare a destinului într-o mai tranzi-
tivå cursivitate din poemul Fåurirea Sfântului
Sava: „Lupii cu spinarea în flåcåri/ Îl cheamå/
Din mun¡ii asedia¡i/ (...) Lupii-l salutarå prin-
tr-un urlet nemårginit/ De pe curatele/ Creste
ale mun¡ilor.” Simbolul licantrop tinde så de-
vinå, printr-o profundå asumare, eponimie a
unei ståri de gra¡ie care nu refuzå „trezvia” fa¡å
de provocårile vie¡ii: „Î¿i vede capul de lup/ ªi-n
frunte înscris semnul/ Noii constela¡ii prom-
ise” (Sfântul Sava la izvorul såu).

Motivul lupului va fi reluat în volumul
Vucja so/ Sarea lupilor (1975), dominat de sen-
timentul morigerator al apartenen¡ei la un
destin aparte, reverberând organicismul unei
tradi¡ii ¿i, deopotrivå, un program poetic mani-
fest „în imemoriala limbå maternå a teiului”:
„Eu cad pe brânci în fa¡a ta/ ªi urlu slåvin-
du-te/ Cum în vremile tale/ De glorie ¿i vezi//
ªi te implor vechi zeu al meu ¿i ¿chiop/ Reîn-
toarce-te în vizuinå.” (Sarea lupilor, 1). Iatå
imaginea poetului care trebuie så facå fa¡å
„håituielilor ob¿te¿ti” ¿i care-¿i gåse¿te refugiul
în aceastå atitudine de licantropie securizantå:
„Må prosternai în fa¡a ta/ Printr-un rânjet få-mi
semn så må ridic/ Lupule ¿chiop”...(Sarea lupi-
lor, 2). ªi impreca¡ia, ruga, în umilin¡a condi¡iei
impuse: „Întoarce-¡i privirile spre mine/ Lupule
¿chiop” (Ib., 3). Se insinueazå astfel un fel de
comuniune sufleteascå ¿i spiritualå, capabilå
a exprima o suferin¡å sublimatå în artå poeticå:
„Reîntoarce-te în vizuinå/ Lupule ¿chiop (...)/
/ Dormi pânå când propriul tåu trib/ nu te tre-
ze¿te printr-un urlet/ De dincolo de cer// Reîn-
toarce-te în vizuinå/ În vis te voi urma îngrijin-
du-te/ Lupule ¿chiop” (Ib., 7).

Acela¿i complex tematic de-a dreptul ob-
sesiv, definind foarte bine ¿i în varii contexte
laitmotivice, spiritul licantropic al lui Vasko
Popa („motiv central al operei vaskopopiene” –
Catinca Agache), atitudinea sa de frondå împo-
triva literaturii ¿ablonarde, confiscate ideologic,
în poeme ca: Lupoaica de foc, Rugåciune pentru
påstorul lupilor, ºara lupilor, Laudå pentru
påstorul lupilor, Urmele lupului ¿chiop, Bastar-
dul lupilor, Sub semnul lupilor, Origine lupeas-
cå, Ochi de lup, Tatål lupilor vitreg, Umbrå de
lup etc. Iatå un citat gråitor din poemul Sub
semnul lupilor: „O noapte întreagå lupii au
jucat/ În jurul pomului amirosind a carne de
om// Tu te-ai fi-n¡eles de minune/ Cu-ace¿ti
coda¡i dansatori/ Îmi spune bunica// Må hol-
bez la col¡ii ei de lup/ ªi må stråduiesc så dezleg
în¡elesul râsului ei// Alerg în grådina din spa-
tele casei/ Må urc în pårul troienit/ ªi-nvå¡ så
urlu asemenea lupilor”...

Dacå „ºara verticalå” încifra metafora unei
comunitå¡i etnice råmase în picioare în fa¡a
tåvålugului ideologiei titoiste, alt volum, precum
Kuca nasred druma/ Casa din mijlocul drumu-
lui (1975) este structurat pe altå metaforå a
„rezisten¡ei” etnice, în care laitmotivul „zidului”
decanteazå bogata semanticå a mitologenului
în poeme ca Zidul („Ochi în ochi cu zidul// Piept
la piept cu zidul// Fa¡å-n fa¡å cu zidul”), Zidi-
rea, De vorbå cu zidurile, Tei reîntor¿i acaså
etc.

Alte metafore-simbol structurante depun
mårturie privind acela¿i complex al unui eu
poetic aflat mereu sub opresiune, într-o incomo-
då stare existen¡ial-sufleteascå. Spa¡iul acesta
„carceral”, al vie¡uirii într-un univers mårginit,
al sufletului „în-cutiat” revine cu toatå for¡a în
volumul Mala kutja/ Cutia micå (1984), din
care antologatorul re¡ine poeme foarte expresive
în acest sens, atingând condi¡ia onto-gnoseo-
logicå a fiin¡ei, dar ¿i pe aceea existen¡ial-po-
liticå, precum: Cutia micå, Admiratorii cutiei
mici, Me¿terii cutiei mici, Proprietarii cutiei
mici, Chiria¿ii cutiei mici, Du¿manii cutiei mici,
Victimele cutiei mici, Examinatorii cutiei mici,

Binefåcåtorii cutiei mici, Prizonierii cutiei mici,
Ultima ¿tire despre cutia micå... Iatå un frag-
ment din Prizonierii cutiei mici, un fel de „des-
cântec” fa¡å de o stare imposibilå ¿i  generalå,
cu vådite aluzii anti-ideologice (de fapt aici stå
marele secret al acestei poezii „sociale”, în
ambiguitatea metaforei-simbol, când de o tran-
zitivitate aiuritoare, când de o alurå intran-
zitivå care depå¿e¿te orice opreli¿ti, låsând ca
mesajul så se disipeze de la sine, în imediati-
tatea unui orizont de a¿teptare: „Deschide-te
cutie micå (...)// Lumea întreagå s-a ¿ifonat/
În måruntaiele tale încå/ Nu mai seamånå cu
sine// Rugina cheia ¡i-o va mânca/ Lumea
aceasta ¿i pe noi cei din interiorul tåu/ ªi chiar
¿i pe tine pânå la urmå// (...)/ Deschide-te
cutie micå”.

Se poate vedea, din cele de mai sus, spiri-
tul estetizant al poeziei vaskopopiene, „univer-
sul ei tensional, surprinderea sentimentului în
momentul lui de implozie”, „tenta¡ia de cristali-
zare în simbol”, „o fisurare în stea a geamului
spart” (Nichita Stånescu). Tindem a crede cå
Nichita în¡elegea exact spiritul de frondå al
confratelui sârb ¿i pe acest aliniament al unui
nonconformism programatic sufletele celor doi
poe¡i au empatizat, într-o reciprocitate submer-
sivå ¿i, totodatå, subversivå...

„Cu tot estetismul aparent, scria Miodrag
Pavloviè, sensul dezvelit al acestei poezii este
agresiv, prin mesajul såu atât de avântat în
lume, cå pare cå strigå de pe estradå.”

Avem astfel în autorul ºårii verticale un
poet reformist sub aspect vizionar ¿i stilistic,
inconfundabil, pe deplin exprimat în plan
onto-existen¡ial, dar ¿i în condi¡iile socio-isto-
rice date, care „de la început s-a impus prin
maturitatea poeticå, asediatå de probleme,
sincronizate în profunzimea lor cu problemele
epocii” (Ivan V. Laliè).

Nu ¿tiu dacå poezia lui Vasko Popa a fost
abordatå ¿i din aceastå perspectivå foarte
pliatå pe texte a „rezisten¡ei”, a atitudinii tran-
¿ante anti-ideologice, a stårii de „crizå” gener-
ate de „în-cutierea” în sistem, dar noi conside-
råm cå se cuvine o exegezå cât mai fidelå cu
spiritul restaurator al acestei poezii, cu viziona-
rismul ei manifest de substruc¡ie social-mesia-
nicå. Cåci, revolu¡ia poeticå de care se vorbe¿te
în cazul lui Vasko Popa nu se adreseazå doar
poeziei ca text ¿i „facere”, ci substan¡ei active
medulare, fermentului generativ de stare poeti-
cå, „atitudinii” prin mijloacele de sugestie ale
metaforelor-simbol, cele mai multe perene,
obsedante, polimorfe, în stare så recomande un
mare poet, de la care încoace poezia de valoare
din Serbia ¿i-a tot urmat înainte drumul, fårå
nostalgii de întoarcere...

Da, Vasko Popa este de-a dreptul un poet
european nåscut în aceastå parte de Europå
sud-råsåriteanå, cu fråmântårile ¿i prefacerile
ei istorice. Antologia de fa¡å reu¿e¿te så-i antre-
neze crea¡ia în aceastå direc¡ie a percep¡iei
estetice.

3. RADU FLORARADU FLORARADU FLORARADU FLORARADU FLORA  (5 septembrie 1922, Satul
Nou – 4 septembrie 1989) – personalitate com-
plexå a culturii din Serbia. Poet, romancier,
traducåtor (tradus în toate limbile na¡iona-
litå¡ilor din ex-Iugoslavia, dar ¿i în englezå,
francezå, spaniolå, italianå, esperanto). Istoric
¿i critic literar, folclorist. Studii liceale la Vâr¿e¡.
Absolvent al Facultå¡ii de Litere din Bucure¿ti
(1945) ¿i licen¡iat al Facultå¡ii de Filozofie din
Belgrad (1948). Doctoratul la Zagreb (1959) cu
teza „Graiurile române¿ti bånå¡ene din punctul
de vedere al geografiei lingvistice”. Profesor (¿i
director) al Liceului din Vâr¿e¡ ¿i, în paralel,
cadru universitar la facultå¡ile de filologie din
Belgrad (1963-1987) ¿i Novi Sad (1973-1987).
Autor de manuale ¿colare. Cercetåri de seamå
în domeniul de pionierat al dialectologiei apli-
catå la spa¡iul socio-lingvistic din Voievodina.
Autorul celor ¿ase volume ale „Atlasului lingvis-
tic al graiurilor române¿ti din Banatul iugos-
lav”. Coautor, alåturi de Vasko Popa, al „Dic¡io-

narului sârb-român”. Sinteze de istorie literarå:
„Istoria literaturii române”, Vol. I ¿i II (1962-
1963), „Literatura românå din Voievodina. Pan-
orama unui sfert de veac” (1971), „Documente
literare” etc.

Debut cu poezie în „Libertatea” (1945), iar
editorial cu placheta de versuri „Drum prin
noapte ¿i prin zi” (Vâr¿e¡, 1947). Volume de
poezii: Poeme cu luminå, 1950; Albu, 1952;
Lini¿tea zorilor, 1976; Piruete, 1981; Unghi de
cer, 1984; Maree, 1986; La capåtul nop¡ii, 1988
¿.a.

Romane: ªcoala logodnicilor, 1953; Când
vine primåvara, 1983; Capcana, 1978; Vârtejul,
1980; Zidul, 1983; Capcanele, 1986; Alfabet,
1987.

A colaborat la publica¡ii literare ¿i de cer-
cetåri lingvistice din stråinåtate, fiind inclus
în peste 20 de enciclopedii, lexicoane ¿i dic¡io-
nare din Europa ¿i USA. Membru al Uniunii
Scriitorilor din Iugoslavia. Distins cu diferite
premii ¿i ordine ale statului sârb.

Au scris despre contribu¡ia lui literarå ¿i
culturalå: Ion Bålan, Drago¿ Dima, Mariana
Dan, Ion Deaconescu, Costa Ro¿u, Marian
Odangiu, Ioan Baba, Lauren¡iu Ulici, Catinca
Agache, Glogor Popi, Ion Rotaru, Ionela Men-
ghel, Sima Petrovici, Ion Neagu, Ecaterina
ºarålungå, Carmen Dåråbu¿, Virginia Popovici,
Brându¿a Juicå, Vasa Barbu, Nicu Ciobanu,
Florian Copcea, Lucian Marina, Roman¡a Iova-
novici, Ofelia Meza ¿.a.

„Cu Radu Flora, – apreciazå Florian Cop-
cea în „O istorie a liricii române¿ti din Serbia”,
Cap. „Pre-moderni¿tii” (2018) – cea mai comple-
xå personalitate a spa¡iului spiritual multietnic
din Serbia actualå, literatura românå a fost ra-
cordatå, inevitabil, la cultura ¿i spiritualitatea
europeanå semnificatvå.”

Situat alåturi de „pre-moderni¿tii” Ion Mi-
lo¿, Florica ªtefan, Mårioara Baba, Valentin
Mic, Radu Flora a contribuit la reformarea te-
maticå ¿i stilisticå a poeziei din Banatul sâr-
besc. Este un continuator strålucit al acelei vo-
ca¡ii luministe bånå¡ene (Paul Iorgovici, C. Dia-
conovici-Loga, Nicolae Stoica de Ha¡eg, D. ºi-
chindeal, Damaschin Bojincå, Eftimie Murgu
¿.a.), contribuind din plin la cultivarea ¿i mo-
dernizarea limbii române, la modernizarea ¿i
îmbogå¡irea literaturii.

A cultivat în poezia sa de început teme ¿i
motive tradi¡ionale modulate într-o modernå
expresivitate, de¿i poezia lui nu poate fi înca-
dratå într-un gen literar anume definit (Catinca
Agache). Teme ale autohtonismului balcano-bi-
zantin ¿i, deopotrivå, o atotprezentå referen¡ia-
litate de subtext ce trimite la miturile liricii
eminesciene configureazå o poezie de cunoa¿-
tere, mereu în dialog cu substan¡a medularå
a tradi¡iei române¿ti. Poezia lui Radu Flora
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dezvoltå o febricitarå imagisticå în direc¡ia
inovårii limbajului poetic, a for¡ei de exprimare
¿i sugestiei polimorfe.

Textele reproduse în antologia de fa¡å fac
parte din volumele „Maree” (Panciova, 1986) ¿i
„La capåtul nop¡ii” (1988), capabile „så probeze
talentul incontestabil, de excep¡ie, al celui din-
tâi întemeietor al literaturii de expresie româ-
neascå din Serbia”, dupå cum se precizeazå în
Nota asupra edi¡iei apar¡inând antologatorului
Florian Copcea. Ordonarea tematicå a textelor
are ca scop sublinierea privind „puterea cuvân-
tului”, „teroarea verbului” – „dominante ale unei
lirici eclectice, de un inedit rafinament pentru
literatura românå din spa¡iul multietnic ¿i
multilingvistic sârbesc”.

În prefa¡a intitulatå „Radu Flora ¿i resu-
rec¡ia esteticå a poeziei române din Serbia”, dl
Florian Copcea subliniazå faptul cå ¿i aceastå
poezie se încadreazå în spiritul manifestului-
eseu „Drumul literaturii noastre”, semnat de
Vasko Popa, prin care tinerii poe¡i de atunci se
deta¿au de restric¡iile cultural-ideologice ¿i de
realismul socialist impuse de regimul titoist,
mergând în direc¡ia regåsirii unei identitå¡i
creatoare, lipsitå de complexe ¿i inhibi¡ii. Aceas-
tå revolu¡ionare a mijloacelor poetice, anun¡atå
prin volumul din 1947, „Drum prin noapte ¿i
prin zi”, aducea cu sine ¿i o reformulare tema-
ticå, poezia devenind astfel reflec¡ie asupra
lumii ¿i existen¡ei, medita¡ie liricå, pe filonul
redescoperit al clasicilor români ¿i sârbi. În
acest sens, Radu Flora va deveni, cum zice
antologatorul, „întâiul ståtåtor al liricii române
moderne din Iugoslavia”, nu numai prin poezia
creatå dar ¿i prin reflec¡iile privind statutul
acesteia. Autodefinindu-se „poet cu a¿tri-n
frunte ¿i cu spini båtu¡i în palmå”, Radu Flora
sugera, de fapt, condi¡ia doloricå a destinului
creator, în „fiziologia” poeziei sale regåsindu-se
atât reflexe ale miturilor ancestrale conservate
în memoria colectivå a etnosophiei cåreia îi
apar¡inea, cât ¿i aspecte ale contingentului
opresor. ªi bineîn¡eles trimiteri la o mai largå
culturå ¿i spiritualitate europeanå, de unde ¿i
accentul neo-clasicist în recompunerea limba-
jului poetic, a inspira¡iei poetice în ansamblu.
Asemånându-se, în aceastå privin¡å, cu demer-
sul marelui såu contemporan Vasko Popa, Radu
Flora mergea cu crea¡ia sa în aceea¿i direc¡ie
europeanå, deschizând astfel drumul liricii
române¿ti din Serbia cåtre patrimoniul univer-
sal de valori. Virtuoz al limbajului poetic în sen-
sul polimorfismului stilistic ¿i ludic combina-
toriu, Radu Flora era, în fond, un nonconfor-
mist (vezi ¿i texte de alurå avangardistå precum
antologatul „Babel”, p. 132), care, re-contextua-
lizând teme ¿i motive poetice, oarecum criptic
¿i subversiv, nu fåcea decât så se exprime pe
sine într-un context dat.

Antologia de fa¡å, sub titlul „Zborul din
clepsidrå”, de¿i are în vedere doar volumele din
1986 ¿i 1988 amintite, reu¿e¿te a ne livra må-
sura exactå a poeziei lui Radu Flora, conform
cåruia „Totul este cerc ¿i rotire, totul e joc,/
umbrå strâmtoratå, pidosnic, în poloboc.”
(Rostire, despre cerc în rotire). Aproape obsedat
de „mecanismul” psiho-mental creator de poe-
zie, ca ¿i Vasko Popa, Radu Flora duce gravi-
tatea reflec¡iei în ludic, atenuând astfel sen-
timentul unor apåsåri suflete¿ti: „Versurile-¡i
curg prin zåbrele/ ca o apå chiorâtå încåtu-
¿atå-n mårgele./ Neogoit, faci pe scamatorul/
ca o vedetå eclipsatå de amurg.” (Prin cocle¡i
privind). Iatå, într-o Omnipoezie, con¿tiin¡a de
sine a poetului care, asaltat din toate pår¡ile
de poezie, simte cum realul este însu¿i izvorul
inspira¡iunii sale, jocul de lexeme „artezianå”/
„arghezianå” sugerând înså¿i situarea autoru-
lui într-o revolu¡ionare a mijloacelor de expri-
mare, a¿a cum fåcuse în poezia româneascå in-
terbelicå Tudor Arghezi: „Versuri (¿i neversuri)
¡â¿nesc la fiecare pas,/ ca dintr-o artezianå (nu
arghezianå) deschiså arterå.// Nu mai este sti-
hul (nici nu poate fi) alifie/ pentru rånile îndu-
io¿atelor inimi, cu fibre/ subtile ¿i întinse pânå

la infinit. Nu/ cântå poetul rarefiate sim¡uri în-
tinse pe o/ a¡å sub¡iricå ca o coardå de aur.
Nici/ pasteluri înve¿mântate în somptuoase cri-
noline.// Nu mai este..../ Nu cântå poetul.../
Nici pasteluri...”

Mult mai încifratå decât poezia lui Vasko
Popa prin ¿ocantele asocieri, prin robuste¡ea
verslibristicii sale atât de „argheziene”, zgrum-
¡uroase, ¡epoase (vezi sonetul Cuvinte încruci-
¿ate, de o abstractizare de-a dreptul barbianå!),
frizând în concrete¡ea expresivå o esteticå a
„cioplirii directe” (ca så ne exprimåm cu un con-
cept din arta sculpturalå brâncu¿ianå – „la
taille directe”), prin jocul de cuvinte care pre-
supune elevatå intelectualitate ¿i o foarte bunå
cunoa¿tere a limbii pentru în¡elegerea exactå
a mesajului (autorul fiind deopotrivå un teo-
retician ¿i un „meseria¿” al limbajului), poetica
lui Radu Flora î¿i asumå, în mod livresc ¿i
fantezist, ¿i o dispozi¡iune ironic-fantezistå. Sub
acest aspect, Vasko Popa este mult mai grav,
metaforele sale simbolice nu se „joacå” cu cu-
vintele ¿i ¡intesc exact ideea, mesajul. La Radu
Flora, gravitatea este în con¡inutul între¡esut
ludic al textului, poetul fiind un prestidigitator
al limbajului, chiar ¿i atunci când se declarå
un fel de „alfa” ¿i „omega” în domeniu. Iatå poe-
mul De¡inåtorul atotcuvântului, o artå poeticå
integralå, din care transpar toate declicurile
fantasmatice ¿i tehnicile acestei poezii, de la
orgoliul de¡inåtorului de har poetic, la expre-
sivitatea de mai largå medita¡ie (continentalå
chiar!), dispozi¡ia ludicå ¿i asocierea oximoro-
nicå, asperitatea de „cremene culantå” a limba-
jului ¿i invocarea „anticuvântului” ca ordonator
al inspira¡iei frenetice, „poeticele tâlcuri” ¿i
„cripticele” asocieri, dimpreunå cu amintirea
râvnitului Graal, care nu e decât mântuitoarea
inspira¡ie a acestui me¿te¿ug redemp¡iv, totul
într-o dispunere/ cursivitate în trepte a ver-
surilor, la rândul ei tâlcuitoare de gând poetic
(în alte texte, putem vedea un aranjament geo-
metric amintind de caligramele lui Apollinaire):

„Eu sunt începåtura ¿i curmåtura,
Logosul ¿i jude¡ul cel din urmå.
înfipt cu fruntea-n mun¡ii tibetani
¿i cu talpa pironit în Canionul Colorado,
limba-mi este ascu¡itå de secera anilor
¿i cremenea culantå verbalå mi-este iederå.

Am supt toate vetrele ¿i toate izvoarele
¿i anticuvântul meu cose¿te picioarele
dehidra¡iilor metrice ale polei¡ilor lihvari
de nume, prenume, pronume ¿i alte

 poeticale tâlcuri –
vå sorb dintr-o-nghi¡iturå, ai slovelor anticari,
cu mijite, dosite ¿i redospite bâiguieli.

Se revarså, fårå poticnici, puhoiul râului meu
de-mperecheri

asimetrice
nesåbuite

criptice,
frenetice
în o¡el ¡intuite

verbe, adverbe, postverbe – un câmp elizeu.

Nu (re)cunosc nuan¡e,
Fleacuri de de¿euri literare, consonan¡e.

Må-mpårtå¿esc din paharul sfântului Graal.
Buzele-mi rostesc (¿i mâna-n¿iruie) cuvântul in-

tegral.”

Mai toate poemele antologate trimit la pro-
gramul poetic asumat sau sunt ele însele arte
poetice, fapt ce gråie¿te despre irepresibila ¿i
indimenticabila voca¡ie de poeta „artifex”. Sub
acest aspect, Radu Flora este un pre-modern,
topind la un loc estetica tradi¡ionalismului cu
experimentarea unui avangardism mai strunit
de con¿tiin¡a sa poeticå, u¿or livrescå ¿i mai
mult concentratå pe ideea corporalizatå în
limbaj.

Oricum, obsesia „facerii” poeziei este atot-

prezentå ¿i ea ne dezvåluie un spectacol lexe-
matic ¿i imagistic de mare for¡å al unui poeta
artifex inconfundabil: Cuvântul din vârful pipei,
Serpentinele cuvântului, Neme¿ul versului,
Judecåtorul cuvântului, Cer¿etor cu orgå, Al-
ter ego, Resemnåri, împåturite (cu dispunerea
de geometrie frântå a versurilor, ceva cam apo-
llinairean!), Cuvinte încruci¿ate, Sonet brut(al),
Sonet afon, Autoportret, Îmbåtat de somn,
Spleen serafic, Grafomanie, Poetomahie, Pan-
demoniu, Foarfeci poetice, Declara¡ie poeticå,
Icarul împånat, Calul troian, Teroarea verbului,
Necuvântul, descårcare verbalå, Vers ¿tirb,
Logoterapie, Idiom în incolor, Depoetizare, Vers
ludic, Cultura versului, Poezie în micro- ¿i ma-
cro-plan, Vraja scrisului, Exerci¡ii stilistice,
Occisio poesiae, Self service, Încercare de re-
dresare în cântecul pierzaniei, Autobiografie
cicatrizantå ...

Un omagiu fårå înconjur avem în sonetul
Cuvântul, poetul turnând în tiparul prozodic
¿i strofic consacrat un mesaj atât de modern
prin spiritul neoclasicismului afi¿at. A se ob-
serva totodatå spiritul polemic în „definirea”
artei sale poetice, precum ¿i ironia cu ¡intå fixå,
destructurantå, menitå a-i eviden¡ia mai bine
mesajul „brutal” (v. Depoetizare) ¿i a reliefa per-
sonalitatea inconfundabilå ¿i novatoare a crea-
torului, (mântuit prin propria-i „logoterapie”):

„Cuvântul e ca o vargå, ca o liniu¡å –
Mai tare ca bolidul, ca fierul, dur-diamantul.
........................................................................
Îl scrii cu literå de-o ¿chioapå sau mic ca punctul –
Stråbate departe pese måri ¿i pripone vârfuri.
..........................................................................
Nu este cuvântul ceea ce vor så-l facå påunii
Cei care se-nfoaie-n pene sughi¡ând pe alee,
Nici bardå de-o¡el aprins cum vor så-l chiuie unii.
E slovå de-aur ¿i ridicatå-n slåvi o osana,
E-un gând mi¿cåtor ¿i o magnificå idee.
Cuvântul e acela¿i spus în ido sau haldeianå.”

În concluzie, am putea spune cå poetul
Radu Flora are darul celui evocat de el însu¿i
(poezia fiind dedicatå „Mie ¿i altora”) în laconica
pieså liricå Grafomania, de o referen¡ialitate
deopotrivå ideaticå ¿i autoironicå: „Blestemul
regelui Midas, inversat,/ î¡i este încrustat în
cre¿tet ¿i-n frunte,/ scriitura cu zece sigilii, dez-
golitå ca o muiere,/ arbore fårå rådåcinå, înecat
în mare vârf de munte.// Faunul din dupå
amiezele valeryene/ te adastå, dar cu Ciota în
cu¡ite tåiat,/ cântu-¡i”

Sau cu cuvintele sale din „Vraja scrisului”,
mai explicit, punând fa¡å în fa¡å alonja ideali-
tå¡ii cu limitarea condi¡iei existen¡iale:

„Poet cu a¿tri-n frunte ¿i cu spini båtu¡i în palmå,
Pornit în nemårginirea zårii, så te-mpiedici

într-un mu¿uroi.
Så te vrei Prometeu vânjos ¿i så te treze¿ti picåturå

de nåmol,
poet cu elixir al vie¡ii, ros så fii de carii ¿i de puroi.”

Am încheia, totu¿i, într-o notå mai ego-
tist-definibilå pentru poetul Radu Flora, care
în poema „No 1" î¿i transcrie, într-o alteritate
rela¡ionalå de ipseism congruent, acest crez
testamentari, råmas valabil peste vreme:

„Te-am inventat sub No 1
¿i verbul meu te vizeazå ca pe o ¡intå mi¿cåtoare:
tu e¿ti prada, eu sunt cåpcåunul
¿i-orice-ai gråi sau scrie,
vorba mea este atotnimicitoare.”

4. SLA4. SLA4. SLA4. SLA4. SLAVCO ALMVCO ALMVCO ALMVCO ALMVCO ALMÅÅÅÅÅJANJANJANJANJAN (n. 10 martie 1940,
Vâr¿e¡-Ore¿a¡, Voievodina) – poet, prozator,
dramaturg, eseist, traducåtor. Studii în limba
românå la Liceul românesc din Vâr¿e¡. Absol-
vent al Facultå¡ii de Filosofie de la Universitatea
din Novi Sad (specializare în literaturå iugos-
lavå ¿i universalå). Debut cu poezie în revista
„Lumina” din Vâr¿e¡ (1957) ¿i editorial în 1968
cu volumul de versuri „Pantomimå pentru o du-
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på-amiazå de duminicå/ Pantomima za nedelj-
no popodne”, încununat cu „Premiul Majora-
tului” (Novi Sad). Cår¡ile sale de poezie i-au fost
tipårite atât în Serbia (Panciova, Novi Sad;
Priscina) cât ¿i în România (Timi¿oara, Cluj,
Ia¿i, Craiova), fiind încununate cu diferite pre-
mii (la Novi Sad, Panciova, Belgrad, Uzdin, Ia¿i,
Craiova, Bistri¡a etc.), între care men¡ionåm
Premiul „Mihai Eminescu” al Festivalului Inter-
na¡ional „Mihai Eminescu” (2001-Or¿ova,
2008-Drobeta Turnu-Severin), Ordinul „Mihai
Eminescu” pentru Literaturå (2003, Institutul
Na¡ional pentru Societatea ¿i Cultura Românå
din Ia¿i), Academia Interna¡ionalå „Mihai Emi-
nescu” (Craiova, 2006). A condus publica¡ii de
limba românå din Voievodina (redactor-¿ef la
„Lumina”, 1976-1981, 1993-2000). Pre¿edinte
al Asocia¡iei Scriitorilor din Voievodina ¿i mem-
bru în conducerea Uniunii Scriitorilor din Iu-
goslavia.

Men¡ionåm tabloul bio-bibliografic aproape
exhaustiv alcåtuit de confratele scriitor Nicu
Ciobanu, care, împreunå cu antologarea poe-
melor, prefa¡a ¿i selec¡ia reperelor critice dato-
rate criticului ¿i istoricului literar Florian Cop-
cea, reu¿esc a contura profilul poetic distinct
al scriitorului Slavco Almåjan.

Au scris despre opera lui: Radu Flora, Ion
Deaconescu, Costa Ro¿u, Petre Stoica, Paul
Miclåu, Gabriel Stånescu, Marian Odangiu,
Ioan Baba, ªtefan N. Popa, Ion Rotaru, Dan
Cristea, Gabriel Chifu, Ecaterina ºarålungå,
Catinca Agache, Gligor Popi, Ionela Mengher,
Ion Neagu, Florian Copcea, Nicu Ciobanu, Vasa
Barbu, Mariana Dan, Ofelia Meza, Boris Crå-
ciun, Brându¿a Juicå, Daniela Cråciun-Costin,
Marina Ancai¡an, Virginia Popovici ¿.a.

Antologia de fa¡å, FASCINAºIILE TREZIRII,
„våzutå ¿i acceptatå de autor”, este alcåtuitå
din volumele Pantomimå pentru o dupå-amiazå
de duminicå (1968), Liman trei (1978), Labi-
rintul rotativ (1986), Muta¡ia punctului (1988),
Post-restant la arhipelag (1999), Faptele imagi-
narului (2004), Fotograful din Ronkonkoma
(2009), Mansarda de Vest (2012) ¿i Un pe¿te a
sårit din acvariu (2017).

În prefa¡a „Slavco Almåjan: evaluåri poeti-
ce ¿i estetice”, îngrijitorul edi¡iei, dl Florian Cop-
cea, reitereazå faptul cå literatura românå de
azi din Serbia, marcatå benign dupå råzboi de
imperativul sincronismului, este „deschiså
experien¡elor europene”, evoluând, în contextul
multiculturalitå¡ii ¿i multilingvismului dat,
„sub principiul acultura¡iei ¿i al unor încru-
ci¿åri identitare care au orientat-o spre o inevi-
tabilå rupturå de tradi¡ia organicistå”, în cazul
de fa¡å cu acea ideologie de import modulatå
într-un socialism doctrinar titoist vreme de de-
cenii... Astfel a fost posibilå apari¡ia unor „lim-

baje vitale, inovatoare, consecvente formelor es-
tetice occidentale”, alcåtuind o nouå literaturå
atât ca tematicå, dar mai ales ca artisticitate a
formei. Între „Sisifii existen¡iali” ai noilor para-
digme artistice, alåturi de Radu Flora ¿i Vasko
Popa, numele lui Slavco Almåjan este unul care
se impune de la sine, prin profilul de polihistor
al creatorului, un fel de scriitor „total”, abor-
dând cu succes toate genurile literare ¿i contri-
buind la disiparea transfrontalierå a valorilor
române¿ti din spa¡iul ex-Iugoslaviei, el însu¿i
fiind tradus în limbile minoritå¡ilor din ex-Iu-
goslavia (albanezå, maghiarå etc.), dar ¿i în
englezå, chinezå, turcå, suedezå, slovacå, ita-
lianå ¿i spaniolå.

Slavco Almåjan aduce în poezia o lume
nouå, de deschideri proaspete ¿i vizionare,
transpuså în versuri frenetice cu acea energie
nezågåzuitå ¿i debordantå bucurie primåvå-
raticå, o lume „imaginarå”, dupå cum însu¿i o
calificå poetul, dar în måsurå så exprime, prin
varii re-semantizåri mitice, pe deplin elanul de
for¡å ¿i novator al noului crez paradigmatic: „Pe
nea¿teptate se deschide cerul/ Ceea ce era neo-
bi¿nuit la ora aceea/ Cerul era ca ¿i câmpiile
noastre/ Mai mult verde decât pregåtit de nun-
tå// În fa¡a cerului deschis era o mireaså/ Fii
atentå i-am spus/ Dacå ¡i se va întâmpla så-¡i
aparå o stea la nunta mea/ Nu te minuna/ Ste-
lele vin nechemate la nun¡ile esen¡iale// Era
sâmbåtå pe-nserate/ ªi pe cer nu apåruse nicio
stea/ ªi mireasa s-a plictisit a¿teptând så aparå
în fa¡a ei/ Måcar o idee în formå de mår/ Atunci
s-a întâmplat ceva cu totul nea¿teptat/ În curte
a apårut un clovn/ Dansând cu mireasa pânå
spre sfâr¿itul verii/ Într-un târziu cerul se în-
chise din nou/ ªi cum se închise cerul/ Suspi-
ciosul manifestå interes fa¡å de lumea imagi-
narå” (Interes pentru lumea imaginarå).

Avem aici o adevåratå artå poeticå, din
care re¡inem apeten¡a poetului pentru discur-
sul poetic care con¡ine în sine un miez de „po-
veste” hilarå, de „narativitate” declan¿atoare de
„crizå” liricå, apoi limbajul acceptabil cu multe
note de oralitate ¿i, nu în ultimul rând, acea
¿tiin¡å a construc¡iei poetice, de imagism cen-
tripet, care moduleazå toate aceste mårci carac-
teristice într-un text pliat pe idee ¿i foarte sem-
nificativ. „Discursul liric al lui Slavco Almåjan,
grav ¿i previzibil, în esen¡å matafizic, - constatå
prefa¡atorul, exemplificând cu versuri – cores-
punde unei hermeneutici orientate spre o sim-
bolisticå transfrasticå”:

„Eram obi¿nuit cu tot felul de surprize
Mai ales cu propria mea identitate
Memoria personalå nu era altceva decât o colivie
Lucrul acesta pårea absurd de¿i armonios pozi¡ionat
La prima vedere totul apar¡inea fic¡iunii
Pasårea din colivie era protejatå de indiscre¡ie
Deoarece era invizibilå ¿i crescutå între trecut ¿i

viitor
Era stadiul alternativ al vârstelor ¿i al cunoa¿terii

Am vrut så scot pasårea din colivie
Dar cum så sco¡i o pasåre invizibilå
Confruntatå cu ideile mele despre libertate ¿i zbor
Trebuia întâi de toate så demontåm colivia
Am adus fel de fel de unelte
Am încercat så ne eliberåm de anumite texte de

epocå
Så ne întrebåm cum pasårea putea så devinå

invizibilå
Cå ea nu era înger
Nici fiin¡å nåscutå din ideea de nemurire
ªi nici nu se asemåna cu efectul invers
Era foarte greu så demontåm colivia
Cå ¿i ea încetul cu încetul devenise invizibilå
În sfâr¿it era atât de clar cå-n fa¡a noastrå nu mai

era nimic
Îmi este imposibil så spun cum må simt acum
Nu mai am pasåre nu mai am colivie
ªi ceea ce este mai grav
Nu mai am nici identitate”

(Demontarea coliviei)

Exprimându-¿i crezul poetic în astfel de tex-
te de o imaginare instituire a eului în narativi-
tå¡i enigmatice, de cripticå sugestivitate hilarå,
Slavco Almåjan nu fåcea decât så-¿i cons-
truiascå o operå într-un context socio-politic
dat, în care numai astfel de „abordåri” imagi-
nare puteau defini aspira¡ia de libertate deplinå
a unui artist. Cåci ce altceva pot semnifica me-
taforele-simbol „mireasa” ¿i „colivia”, din textele
citate, decât un dor subversiv de eliberare a
eului din canonul proletcultist al vremii. În
toatå poezia sa de pânå la 1989 vom întâlni
astfel de înscenåri fantasmatice, imaginare,
traducând o sete de eliberare a spiritului din
orice constrângeri (fie ele onto-existen¡iale, fie
aluziv-politice): Bårbatul în stare lichidå, 1970;
Casa de¿ertului, 1971; Liman trei, 1978; Labi-
rintul rotativ, 1983; Muta¡ia punctului, 1986;
Efectul contrastelor, 1989).

Sub acest aspect al unei subversivitå¡i de
substruc¡ie, Slavco Almåjan este congruent cu
lirica lui Radu Flora ¿i Vasko Popa, ba chiar cu
poezia lui Mihai Avramescu, Ion Marcoviceanu
sau Ion Bålan. Instituite pe imaginare „scena-
rii”, de hilare simbolizåri ¿i metaforizåri, poezia
aceasta de fel apolinic „då seama” de anumite
experien¡e existen¡iale, de o luciditate deopotri-
vå intenså ¿i amarå, care merge pânå la starea
disforicå, de o „disonan¡å” spiritualå menitå a-i
traduce odatå cu noutatea înså¿i gravitatea
reflec¡iei lirice. De la cursivitå¡i narative la rit-
muri trudnice, lirica sa traduce imperioase
combustiuni suflete¿ti, totul într-o „distinc¡ie
a discursului, deopotrivå fin ¿i percutant, mår-
turisind atât un bun mânuitor al conceptelor,
cât ¿i un observator acut al meandrelor vie¡ii
interioare. Poemele sale, concise, lapidare, cu
o tåieturå preciså, au un soi de expresivitate
albå, pe deasupra cuvintelor, acestea re¡inute,
din greu re¡inute pentru a mårturisi mai mult,
pierzându-¿i astfel ponderea ¿i statutul ce le-au
fost acordate ini¡ial. Rezultå de aici o formulå
poeticå sincopatå, cu o for¡å latentå, mocnitå,
o formulå care î¿i propune så traducå atât cât
este posibil ¿i cu uimirea dureroaså, inerentå
în fa¡a descoperirilor de acest gen, «ritmurile
fluctuante» ale tråirii låuntrice, când în acord,
când opuså la ceea ce se petrece în afara ei”
(Dan Cristea).

A se observa cå secven¡ele epice, de o vizio-
naritate când imanent-existen¡ialå, când sim-
bolicå, sunt în definitiv aduse anume în poezie
pentru a institui o lume imaginarå, de fantas-
matice declicuri mitice, menite a-i exprima ¿i
motiva totodatå ideile, aspira¡iile, nåzuin¡ele ¿i
nelini¿tile crea¡iei.

Confratele Srba Ignjiatovic aprecia poezia
acestuia ca fiind „încårcatå de ceea ce, în ul-
tima vreme, este cunoscut sub termenul de
postmodernism”, dezvåluind o existen¡å poeticå
de acute medita¡ii, problematizante, aspect sub
care ea devine „o poezie aproape subversivå în
climatul post-modernitå¡ii” (Ion Deaconescu).

Aceastå poezie „a pe¿telui care a sårit din
acvariu” (2017), ca så-i citåm titlurile unor vol-
ume, poate fi în aceea¿i perspectivå metafo-
ric-simbolicå a celui ce a locuit în „casa de¿er-
tului” (1971), într-un „liman trei” (1976) sau
într-un „labirint rotativ” (1983), percepând cu
profundå intui¡ie „muta¡ia punctului” (1986) ¿i,
evident, „efectul contrastelor” (1989). Cu Ie¿irea
din clepsidrå (2003) ¿i volumul de eseuri Trata-
tul de imagologie (2003), literatura lui Slavco
Almåjan marcheazå etapa în care poetul se gå-
se¿te ¿i azi, cu aceea¿i „rigoare ¿i fascina¡ie a
extremelor” (antologie de eseuri din 2007).

Poet de consistentå postmodernitate ¿i
po(i)etician de larg orizont ideatic, prin „istoria
tristå a dezrådåcinårii” sale, „dezrådåcinare (ce)
se întâmplå în cer/ ªi nu pe påmânt” (Cântec
despre cåderea din istorie), Slavco Almåjan se
impune în poezia europeanå printr-un viguros
vizionarism „ego-centric”, secven¡ialitatea epicå
în registrele oralitå¡ii reu¿ind så instituie o
mare poezie de medita¡ie, în tulburåtoare in-
teroga¡ii trans-existen¡iale. ªi acest senti-
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ment al gravitå¡ii intrinsece nu apare deloc
în solemnitå¡i trufa¿e, dimpotrivå în contexte

¿i expuneri de umilitate, de asumåri identitare
dezarmante, de unde ¿i farmecul poeziei slav-
co-almåjene, de o specificitate ¿i diferen¡iere
categorice în contextul liricii din Serbia de azi.
Iatå una din ipostazierile lirice ale poetului,
capabil a filtra pânå la esen¡å miturile culturale
ale umanitå¡ii (vezi în cazul de fa¡å pluriseman-
tismul „calului”, cu evidentå re-simbolizare a
cabalinei din teatrul shakespearian!) ¿i a se su-
blima pe sine însu¿i în simbolistica fantasma-
ticå a imaginarului (sugestia atingând ¿i
înaripatul Pegas, fiul gorgonei Medusa):

„Oameni buni unde îmi este calul
Nu vede¡i cå se-nsearå
ªi calul nu-i
Cum voi descrie amurgul serii fårå cal
Cum voi aplica peisajului o coamå ¿i o copitå
Oameni buni unde îmi este calul meu cel bun ¿i

cel cuminte
Cel ce diminea¡a månâncå jeratic
......................................................
Va så zicå încå o datå numai un al ne poate salva

din încurcåturå
De fapt ¿i un câine ar putea så ne fie de folos
ªi o pisicå udå de atâta ploaie absurdå

Cum poate pisica înlocui calul întrebå cineva de la
balcon

Cum poate câinele så fie de folos
El n-are coamå ¿i n-are copitå

O ce gre¿ealå înspåimântåtoare
Ce realitate insuportabilå

Eu må aflu în mijloc de bulevard oameni buni
Ce-mi trecuse prin minte så caut calul tocmai aici
ªi cum de nu våzusem cå scena e goalå
ªi cå personajele erau luate de vânt”

(Unde îmi este calul)

Sau aceastå ultimå strofå din poemul „Mi-
zeria întrebårilor”, esen¡ial fixat pe o inefabilå
stare de gra¡ie, asaltatå înså, în mod profan,
de neofite întrebåri prozaice, - manierå stilisti-
cå ce ne aminte¿te de ai no¿tri poe¡i neomo-
derni¿ti Nichita Stånescu ¿i Marin Sorescu,
adicå de lirismul când grav, când fantezist ¿i
ironic al unor contemporani de seamå ¿i
prieteni cu poetul sârb:

„Ce este poezia

Nu må întreba în felul acesta
Întreabå-må în celålalt fel
Întreabå-må în orice fel
Întreabå-må în felul felurilor
Numai în felul în care må întrebi
Nu må-ntreba”

Acesta este Slavco Almåjan, un poet („cu
figurå de hiperboreean/ ªi o poftå de animal
sålbatic” - Micul dejun la malul Dunårii), care,
de¿i evitå orice punctua¡ie, då drumul limba-
jului så exprime „via¡a epicå ¿i plutitoare”
(Înspåimântåtor), asigurând poeziei o captivan-
tå cursivitate ¿i elevatå coeren¡å, modulate
fic¡ional ¿i amprentate de simbolistica metafori-
cå a marilor teme (via¡å ¿i moarte, creator ¿i
crea¡ie, imanent ¿i imaginar, existen¡å ¿i dez-
mårginire, limitå ¿i nelimitare etc.), o poezie en-
gramatå de o subtilå, aproape imperceptibilå
ironie („Poemul avea nervi ¿i tandre¡e ¿i pu¡inå
ironie” – Pisica neagrå a înghi¡it poemul alb).
Avem a face cu o liricå glifatå pe memoria mi-
turilor, mereu de-construite ¿i re-semnificate,
în general, pe contingen¡e cu irizåri ancestrale
¿i filtråri ale livrescului, o poezie fixatå, dincolo
de insidioasa obstina¡ie, pe condi¡ia disforicå
a Creatorului ¿i, desigur, pe o tânjire de pers-
pectivå soteorologicå...

5. PETRU C5. PETRU C5. PETRU C5. PETRU C5. PETRU CÂÂÂÂÂRDU RDU RDU RDU RDU (25 septembrie 1952,
Sâmiana¿-Bari¡e, Voievodina – 30 aprilie 2011)

– poet, gazetar, eseist, critic literar, traducåtor.
ªcoala primarå în satul natal, liceul la Vâr¿e¡,
absolvent al Facultå¡ii de Filologie de la Univer-
sitatea din Belgrad (1872-1874) ¿i licen¡iat în
istoria ¿i teoria artei la Universitatea din Bucu-
re¿ti (1978). Redactor la revista „Lumina”
(1974-1981), apoi redactor corespondent pen-
tru Vâr¿e¡ la Postul de Radio Novi Sad (1984),
calitate în care a realizat valoroase interviuri
cu personalitå¡i din ¡arå ¿i stråinåtate, dintre
care amintim cele cu E. M. Cioran, Mircea Elia-
de, C. Noica, E. Ionescu, Sa¿a Panå, Nichita
Stånescu, ªtefan Aug. Doina¿, Ana Blandiana,
Marin Preda Geo Borza; Ezra Pound, Czeslaw
Milosz, Miodrag Pavlovici, Hans Magnus Enzes-
berger ¿.a.

A tradus în sârbå din opera unor impor-
tan¡i scriitorilor români (Urmuz, ªtefan Aug.
Doina¿, Ion Caraion, Emil Cioran, C. Noica,
Paul Celan, Eugen Ionescu, Gellu Naum, Du-
mitru ºepeneag, Marin Sorescu, Nichita Stå-
nescu, Ana Blandiana, Herta Müller), aducând
pe scena Teatrului Românesc din Voievodina
autori români (I. L. Caragiale, Mircea Eliade,
Matei Vi¿niec, Ramona Dumitrean)

Debut literar în „Libertatea” (1968) ¿i edi-
torial în 1970 cu volumul de poezii „Menire în
doi”. A colaborat la revistele „Tribuna tinere-
tului”, „Lumina”, „Poljia” ¿i la alte publica¡ii de
limbå românå din Voievodina. Membru al
Uniunii Scriitorilor din Iugoslavia/ Serbia. A
ob¡inut valoroase premii în ¡arå, dar ¿i în Româ-
nia pentru volume de poezii (unele bilingve) ¿i
traduceri, între care amintim volumele bilingve
„Rumanska avangarda/ Avangarda româneas-
cå” (Ed. Delo, Belgrad, 1986) ¿i „Antologija ru-
munske poezije/ Antologia poeziei române¿ti a
secolului XX” (Ed. Svetovi, Novi Sad, 1991).

Opera poeticå (selectiv): Aducåtorul ochiu-
lui, 1974; Pronume/ Zamenice, 1981; Cåp¿una
în capcanå, 1988; În biserica Troia, 1992; Cer-
neala violetå, Bucure¿ti, 1998; ªcoala exilului,
Craiova,1998; Complicitate, 2007; Poeme, Buc.,
2015; Starea vremii, Cluj-Napoca, 2017.

Au scris despre opera lui: Radu Flora, Ion
Bålan, Slavco Almåjan, Mariana Dan, Costa
Ro¿u, Ion Deaconescu, Ioan Baba, Catinca Aga-
che, Florian Copcea, Gligor Popi, Ion Rotaru,
Georgeta ¿i Ioan Adam, Ion Neagu, Vasa Barbu,
Nicu Ciobanu, Brându¿a Juicå, Virginia Popo-
vici ¿.a.

Inclus de istoricul ¿i criticul literar Florian
Copcea în „O istorie a liricii române¿ti din Ser-
bia”, printre „postmoderni¿ti”, alåturi de Ioan
Flora ¿i Ioan Baba, PETRU CÂRDU este unul
din reformatorii limbajului „postmodern” din
poezia sârbå de azi, lirica lui tizând la „anti-
poezie” (ªt. Aug. Doina¿), un concept definind o
realitate disforicå de dincolo de firesc ¿i nor-
mal, o percep¡ie opresoare a nimicului ¿i nean-
tizårii de dincolo de cuvânt: „Må gândesc så fac
mari considera¡ii/ pe marginea nimicului/ la
¿edin¡a de luni am så discut despre cassan-
dra/ la punctul doi am så stårui asupra poe¡ilor
romantici/ care s-au retras din manualele ¿co-
lare/ ¿i despre iubitele lor care s-au cufundat
în vârsta îngerilor/ la punctul trei cei care n-au
în¡eles explica¡iile/ se pråvålesc deghiza¡i în
concluzii/ la punctul diverse vom da un citat
din filosoful conta/ o, nimic, cât e¿ti de mare/

/ Vå mai aduce¡i aminte/ de numele acestui
cuvânt”.

Poezia lui Petru Cârdu este ¿i ea obsedatå,
ca la Nichita Stånescu, de ideea ¿i imaginile
„zborului”, al desprinderii de mundan ¿i ima-
nent, traducând un sentiment urgent al aspi-
ra¡iei ascensionale, precum în poemul Putin¡a
de a fi pânå la capåt pasåre, o artå poeticå,
desigur, între atâtea care-i înnobileazå discur-
sul poetic de-a lungul întregii sale poezii: „Ci-
neva se pregåte¿te så fie pasåre,/ dar el nu
este o pasåre./ Cineva zice: mâine-poimâine voi
fi pasåre,/ dar el  nu este o pasåre.// Eu am o
formå într-o aripå,/ dar nu am avut ni¿te på-
såri într-o aripå./ Iat-o!/ Eu am avut ni¿te på-
såri într-o aripå, dar nu mai sunt, dar nu mai
sunt.// Întrupa¡i într-un zbor/ pu¡ini sunt cei
care sunt”.

Aceastå poeticå a levita¡iei exprimå, de
fapt, limitarea condi¡iei umane ¿i înecarea
sufletului în tot felul de nimicuri (¿i nimicnicii)
mundane, de unde ¿i urgen¡a spiritualizårii, a
depå¿irii „impactului” onto-existen¡ial: Se zice
cå ai zborul de salcie,/ parcå din na¿tere în
oglinzi,/ peste înnoptarea mea/ a¿a e zborul
cu zodii, a¿a.// Bate zborul, bate-l cu cui/ în
norul din palma nu ¿tiu cui/ så curgå o trupå
de oameni.// De la pana duså-n nori/ ea se
¡ine de vorbirea mea,/ ea trebuie smulså din
vorbirea mea.// Så râd cu pasårea asta./ Nu
cred så învå¡ a râde.” (Rostire de fiecare zi) Se
vede clar cum poetul ia în råspår conven¡ia
limbajului comun, råsucind cuvintele oarecum
„sardonic” ¿i fåcând aluzie eponimå la celebrul
vers eminescian privind nemurirea din „Odå în
metru antic”, „aråtarea anticå a fiin¡ei emines-
ciene” (Mihai Cimpoi).

Metafora-simbol a påsårii revine în frumo-
sul poem Aleasa vreme de pasåre, o altå artå
poeticå care vorbe¿te despre organica nåzuin¡å
ascensionalå a acestei viziuni generatoare de
semnificantå referen¡ialitate: „Î¿i face un cuib
o pasåre/ în vorbirea mea,/ iar eu o simt ¿i o
pot vedea/ din simplul motiv cå sunt.//Trebuie
cå-i zboarå îngerii/ din nesfâr¿itu-i închis/ în
inima-i curatå.//De departe din ziua de ieri/
cuvintele vin asuprå-ne.// Trebuie cå suntem
prin aer/ rezema¡i de noi în¿ine./ Intra¡i în
moarte,/ fårå noi în¿ine.”

Altundeva, avem evocatå imaginea vultu-
rului „fårå pene” (deci dezgolit de vanitå¡i ¿i
orgolii) care zboarå atât de frumos „în timp ce
transportå aerul meu” (Vulturul fårå pene),
pentru ca într-o Peanå (a se observa aluzia mi-
ticå la „peanul” din antichitatea greacå) så ne
comunice con¿tiin¡a congruen¡ei eului poetic
cu zborul: „mi se pierde umårul în zbor/ de-a
valma într-o doarå/ nici cea de-a patra aripå
caldå/ nu mi-a ajuns în loc de umår/ ¡ine câm-
pia întinså a vrajei tale/ în zborul tåu/ zborul
e-n cuvinte stråvezii/ parcå te rog så vezi/ în
gând cum mi-l a¿ezi/ mai am o aripå în formå
de sågeatå/ spre tine-ndreptatå”.

Obsesia „logosului” în rela¡ie cu posibili-
tå¡ile de exprimare ale po(i)eticii sale revine în
volumul „Pronumele”, în care se produce o
esen¡ializare a lirismului situabil într-o „crizå”
a limbajului. Poetul devine, astfel, o instan¡å
„regizoralå”, care urmåre¿te acest jos al reflec-
tårii datului existen¡ial în logos, consemnând
reac¡ia de tåcere empaticå a „interlocutorului”
fa¡å de imposibilitatea exprimårii integrale prin
cuvânt : „Un om se treze¿te în vorbirea sa/ ¿i
întreabå:/ chipul meu oare a trecut pe aici/
stau ¿i privesc/ în ce limbå un om secerå/ cu-
vintele/ la jumåtatea drumului dintre sine ¿i
nimeni.// Aici interlocutorul råmâne mut./ Eu
întorc capul spre cuvintele-n defilare./ Un om
se-aude în îmbrå¡i¿area realului,/ condamnat
så vorbeascå cu inima” (Logos ¿i existen¡å).

Cam acesta este sensul genericului Plân-
sul oglinzii dat antologiei în discu¡ie de dl
Florian Copcea, care se deschide, desigur, cu o
artå poeticå, mai exact cu o poezie care amin-
te¿te de Nichita al nostru, dar într-un sens
oarecum corectiv, de vreme ce poetul nu e con-
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siderat un simplu „soldat”, ci chiar „generalul”
limbii, capabil la nivelul resemantizårii poetice
de „nebunii” ¿i de „rana de cuvinte” din sufletul:
„Poetul nu are vârstå el nu are familie/ el nu
are copii are scepticismul meu obosit/ de 14
carate/ el e cetå¡eanul limbii ele generalul/ ce
nu poate fi niciodatå un simplu soldat/ el
deschide poarta dinspre råsårit e o simplå/
ranå de cuvinte/ serve¿te nebunie cu vocale
cåp¿uni cu nebunie/ diminea¡a la ora ¿apte
ie¿ind în stradå/ ca un incest nevinovat”
(Dintr-un incest nevinovat).

Felul în care percepe Petru Cârdu poezia
îl apropie de sensibilitatea lui Cioran (din care
a a editat în 2010 lucrarea „O bogu, o muzici, o
ljubavi/ Despre Dumnezeu, muzicå ¿i dragos-
te”), evocat în poemul Bicicleta Cioran, mereu
în disputå cu un Dumnezeu care-l våduve¿te
de certitudinile existen¡ei, låsându-l så-¿i
tråiascå dramele existen¡ei într-o con¿tiin¡å a
limbajului aproximativ, inoperant, ineficient:
„l-am observat pe poet pe bicicleta blindatå/
încearcå så învârteascå stråzile ca pe i¿te pe-
dale/ lipind afi¿e/ pe rugåciunile cåtre dumne-
zeu/ încetine¿te curgerea timpului prin fulgere
¿i tunete/ aleargå între doi copii nenåscu¡i/
concentrându-se la realitatea neîmplinitå/
urmându-¿i propriile mi¿cåri/ de la potop la lu-
mina violetå a lunii”. Cioranianå este ¿i poema
intitulatå În loc de discurs, care, sub forma
unui limbaj oficial-administrativ, comunicå
aceea¿i senza¡ie de disconfort spiritual: „Am
onoarea så raportez/ acest poem se dezbracå-n
spini/ l-am luat cu mine dornic de cunoa¿tere/
în ziua aceea am uitat/ så dau sfat materiei
dintre a fi/ ¿i a nu fi”... Mai toate artele poetice
exprimå aceea¿i stare poeticå de „crizå”, de sufe-
rin¡å, de „rånire”, impresia de suferin¡å îndura-
tå cu stoicism care-¿i cere urgent sublimarea
fiind generalå: Må împiedicai de un cuvânt,
Semnul exclamårii, Arta de a confisca ferestre-
le, Zbor liber, Cititorul în ziua de post, Discu¡ie
liberå, Strigarea celui care tace, Gândul are
cuvântul, Fic¡iune ¿i comentarii, Descrierea ge-
neralå a cuvintelor... E, altfel spus, un fel de
Lehamite esteticå, conform poeziei respective,
Petru Cârdu dovedindu-se un poet de profun-
zime, cutreierat permanent de oglinzile nemi-
loase ale luciditå¡ii extreme.

Frecvente sunt aluziile la celebre mituri
culturale, care revin în for¡å în volume ca „În
biserica Troia”, „Cerneala violetå” sau „ªcoala
exilului”. Iatå, bunåoarå, amintirea relegatului
Ovidiu la Tomis: „În galop la tomis ovidiu se uita
chiorâ¿ la mine/ eu mår¿åluiam pe urletele
mårii în valurile lui 94/ ¿i nu aveam urmå ¿i
nu aveam urmå ¿i/ ca-ntr-o singurå afacere
privatå o iubeam pe A / (...)/ nu aveam încå 42
de ani din câte ¿tiu/ îi mul¡umesc lui dumne-
zeu cå-l våd/ fiecare iubire cinstitå are un rol
subversiv/ så-l iube¿ti pe dumnezeu ¿i el så te
iubeascå” (ªcoala exilului). Se vede destul de
limpede cum, fåcând aluzie la mitul ovidian,
poetul intrå în rezonan¡å cu amintirea marelui
tomitan nu dintr-un egotism narcisiac, egola-
tru, ci din nevoia de comunicare oarecum bio-
graficå a condi¡iei sale rezumate de aceastå
sintagmå-titlu „¿coala exilului”. Altådatå, vizi-
tarea Sibiului îl determinå så noteze starea de
spirit tråitå într-o noapte ploioaså la hotel: „apa
curge fårå barca lui noe/ pânå-n zori/ dintr-un
turn de apårare al cetå¡ii/ o voce se clatinå/
în noaptea asta am våzut-o/ ron¡åind din fru-
muse¡ea unui poet” (Stop cadru la Sibiu).
Pentru ca în Alian¡a vorbirii, dedicatå „lui Ion
Mircea”, poetul så consemneze pe „cerchi¿tii/
Nego Doina¿ Ioanichie”, bucuros fiind de înche-
iata, frå¡e¿te, „alian¡å a vorbirii”...

Poezia lui Petru Cârdu exprimå în profun-
zimea ¿i artisticitatea ei postmodernå o inefa-
bilå „texisten¡å ¿i esen¡å poeticå”, dupå cum
titreazå prefa¡a alcåtuitå de antologatorul Flo-
rian Copcea, foarte interesantå în definirea
artei sale fiind înså¿i mårturisirea poetului: „Nu
am modele poetice. În mine circulå cuvinte din-
tr-o limbå neinventatå încå ¿i cuvinte rostite

pe diverse meridiane, în diverse limbi, de mari
poe¡i. Chiar dacå existå modele tainice, vine un
moment când ajung så le contest spontan, nu
programat sau dupå o re¡etå prescriså. Scrii-
torul trebuie så fie infatuat, så se simtå un
demiurg, altfel cuvintele lui nu au putere.”

Situat a¿adar într-un logocentrism de
mirabile spontaneitå¡i, poetul î¿i creeazå în-
de-sine propriu-i „model”, declarându-se, sub
acest inedit aspect, un demiurg care constru-
ie¿te pe „demolåri” într-un egotism frisonat de
incomoditå¡i existen¡ial-mundane, sim¡indu-se
din plin rumoarea urbanå ¿i condi¡ia impera-
tivå de cetå¡ean al unui limbaj nou. Toatå mito-
logia acestei lirici, refuzând conven¡iile limba-
jului, tinde la crearea unei noi poetici, deopotri-
vå avangardistå ¿i spontanå, de substruc¡ie
ironic-sarcasticå, de o autenticitate specificå,
de- ¿i re-mitizantå, care o fac u¿or identificabilå
în sintagmatica po(i)eticilor postmoderne.

6. NICU CIOBANU 6. NICU CIOBANU 6. NICU CIOBANU 6. NICU CIOBANU 6. NICU CIOBANU (n. 26 august 1960,
Sân-Mihai, Voievodina) – poet, traducåtor,
gazetar. ªcoala primarå (1967-1974) ¿i liceul
la Sân-Mihai, Alibunar ¿i Vâr¿e¡ (1974-1978).
Absolvent al Facultå¡ii de Drept de la Univer-
sitatea din Novi Sad ¿i licen¡iat al Facultå¡ii de
Filosofie cu o lucrare despre poetica lui G. Ba-
covia. Secretar al Societå¡ii de Limba Românå
din Vâr¿e¡ (1976-1991). Debut editorial cu volu-
mul de poezii „Påsåri neîn¿euate” (Panciova,
1981). A lucrat vreme de 15 ani la Radio Novi
Sad (emisiunea „Teatru radiofonic”). Redactor
la TV Novi Sad (emisiunea cultural-artisticå
„Reflex”, 1997-1999). Pre¿edinte al Zilelor de
Teatru ale Românilor din Voievodina (1990-
2002), iar din 1996 al Uniunii Teatrelor de Ama-
tori. Redactor la Editura „Libertatea” (1993-
2000). Director al Casei de Preså ¿i Editurå „Li-
bertatea”, numit de Parlamentul din Voievodina
(2001). Membru fondator al forma¡iunii politice
„Alian¡a Românilor din Voievodina”. Redactor
responsabil al ziarului „Libertatea” (2008) ¿i al
revistei „Piramida” (2010).

Opera poeticå: Påsåri neîn¿euate, 1981;
Om singur visând, 1981; Împrejuråri inexpli-
cabile,1990; Depoetizare, 2002; Vânåtor din
labirinturi, 2007; Obscurå, lumina, 2010; Ime-
diate råtåciri, 2014; Dialectica iubirii, selec¡ie,
2016.

A tradus în române¿te „Dialog ¿i toleran¡å”
de Ðuro Susnic  (1999) ¿i este antologatorul în
sârbå al volumului de prozå scurtå româneascå
(20 de autori) „Nadomak Vitlejema” (2010); Li-
rica româno-sârbå, antologie, în colaborare cu
Slavomir Gvozdenoviè, 2020.

Eseuri, studii ¿i cercetåri: Pe aripile inspi-
ra¡iei, 2008; A fost odatå „Libertatea” – eseuri

& tablete, 2013; ªapte decenii de beletristicå.
Mic dic¡ionar de cår¡i ¿i autori (1945-2018),
2019; Eleganta risipire – studii ¿i cercetåri,
2019.

Poezia lui este traduså în sârbå, englezå,
francezå, suedezå etc.

Au scris despre opera sa: Slavco Almåjan,
Ion Deaconescu, Costa Ro¿u, Mariana Dan,
ªtefan N. Popa, Ioan Baba, Catinca Agache, Flo-
rian Copcea, Ion Sârbulescu, Ionela Mengher,
Ion Rotaru, Ecaterina ºarålungå, Cåtålin Borde-
ianu ¿.a.

Inclus de criticul ¿i istoricul literar Florian
Copcea la capitolul „Transmoderni¿tii”, alåturi
de Pavel Gåtåian¡u (O istorie a liricii române¿ti
din Serbia, 2018) – „transmodernismul” fiind
de fapt un concept aproximativ exprimând spi-
ritul transdisciplinar al modernismului, con-
form noii paradigme propuse de Theodor Co-
dreanu în lucrarea „Transmodernismul”, 2011
-, poetul Nicu Ciobanu este, în definitiv, un
„postmodernist” de acutå percep¡ie a actului
poetic, optând pentru o „demitizare” a limba-
jului poetic. Programul såu liric merge pe „De-
poetizarea realitå¡ii”, a¿a dupå cum se intitu-
leazå poemul care deschide antologia de fa¡å,
autorul mårturisind un scepticism fa¡å de
cuvinte, o atitudine defetistå fa¡å de limbajul
poetic. Spiritul såu, setos de fa¡eta realå a lumii
oricât ar fi aceasta de „crudå”, preferå realitatea
nefardatå, autenticå, originarå, respingând tot
ceea ce este conven¡ie, artificiu, „împodobire”
a faptului real: „Nimic nu må mai mi¿cå -/ nici
limbajul profetic al pietrelor,/ råtåcit prin bi-
blioteci imaginare,/ nu må mai fascineazå.//
Orice metaforå scufundatå în vers/ este igno-
ratå de jos în sus/ cu o for¡å egalå cu greutatea/
volumului de realitate depoetizatå.// Nici cu-
vintele/ ¿i cu atât mai pu¡in necuvintele/ nu
må mai apropie de esen¡å.// Doar de de¿ertå-
ciune/ cu desåvâr¿ire m-apropii.// (...)// Doar
gândul,/ singurul,/ cå nimic nu må mai mi¿cå
-/ m-ar putea mi¿ca.”

Cu atât drama poetului este mai originarå
¿i plinå de con¡inut cu cât noul såu limbaj poe-
tic refuzå conven¡iile imagistice, fiind mai de-
complexat de toate imponderabilele ce ame-
nin¡å spiritul curat, nud, pur al poeziei. Astfel,
medita¡ia filosoficå se centreazå pe ideea- con-
cept, precum este perceputå no¡iunea de timp
în Vibra¡ii paralele: „Timpul este oglinda vibra-
¡iilor noastre,/ perceputå precum o respira¡ie/
pe care fixåm momentele tråite.// Timpul e
no¡iune,/ e reflec¡ia tråirilor noastre,/ în afara
lor el nu existå.// Timpul suntem noi,/ vigoarea
energiei pe care o emanåm.” Aceastå „depoeti-
zare” a realitå¡ii impune teza unui subiectivism
fiin¡ial, realitatea fiind nu un dat preexistent
ci chiar zåmislire a gândurilor noastre: „Gându-
rile noastre, cuvintele rostite/ zåmislesc realita-
tea./ Ne na¿tem ¿i suntem ceea ce rostim.” (Vi-
bra¡ii paralele).

Dincolo de „povara bagajului lexical”, poe-
zia – spune dl Nicu Ciobanu – „mobilizeazå”:
„Intense, profunde – precum cuvintele/ rostite
în håul enigmatic – sunt tråirile/ pe care le
na¿te poetul,/ le oferå lumina nåscåtoare de
luminå/ så ajungå dincolo de pråpastia iscatå/
între cuvinte ¿i necuvinte, între a fi i a nu fi.”
(Lumina nåscåtoare de luminå). Astfel de me-
fient în posibilitå¡ile de cuprindere ¿i exprimare
a limbajului, poetul este un „revoltat”, un „etern
råzvråtit”, „un rebel însingurat, precum tunetul
în mijlocul câmpiei”, privind lumea „cu îngri-
jorare” ¿i acceptând „miracolul existen¡ial”:

„Nu este indiferent.
Replicile sunt tran¿ante,
atitudinile nu-i sunt lipsite de discernåmânt,
sentin¡ele sunt usturåtoare, incisive.”

Dincolo de falsele conven¡ii sub care ni se
înfå¡i¿eazå realitatea, în timpul acesta al post-
modernitå¡ii pe care-l tråim, trebuie cåutat spi-
ritul originar, firesc ¿i de bun sim¡ al lumii.
Acesta este „drumul adevårului” pentru
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care opteazå poetul, simplitatea curatå ¿i
nepervertitå a gândului întemeietor de nouå

paradigmå creatoare, capabilå a degaja esen¡a
gândului curat ¿i, deci, a tråirii nepervertite:

„Nu este nepåsåtor.
Mai degrabå este unul care neagå,
Condamnå tot ce este ancorat
În falsitate, lacune ale lumii moderne,
În falsa compåtimire.
În fa¡a lui se scrie o lume în care,
Pe drumul adevårului,
Se nasc cuvintele nerostite.”

O eticå filosoficå a reflec¡iei poetice, a¿a-
dar, capabilå så redea omului sentimentul iden-
titar al plinåtå¡ii ¿i tråirii nemijlocite „în pa-
ginile de luminå eternå a poeziei”, dupå cum
aflåm dintr-o altå artå poeticå, Lec¡ia de poezie:
„Poe¡ii, în singuråtatea lor,/ cred în poezie.//
Între ei ¿i eternitate,/ picurå stropi de tåcere,/
råsunåtoare precum/ ecoul gerului în fa¡a
oglinzii.” Afla¡i sub un regim mereu interogativ
(„din ochi le ¡â¿nesc întrebårile”), poe¡ii „tråiesc
eternitatea,/ prin lumina stejarului,/ alteori în-
trebårile din ochii lor/ se transformå/ în ni¿te
pânze minuscule de corabie/ care opresc fur-
tuna.”

„Orbi¡i de realitate”, în urechile poe¡ilor
„råsunå sinistra tåcere”, inima li se transformå
uneori „într-un ochi închis prin care/ curge
toamna”, iar „pe buzele lor/ råsar necuvintele/
ce a¿teaptå så încol¡eascå/ în paginile de lumi-
nå eternå a poeziei” (Lec¡ia de poezie).

Poezia înregistreazå spectacolul nefiresc în
„falsitatea” lui al lumii, „risipa de fast, de zâm-
bete false”, emo¡iile „pieptånate”, violen¡a asu-
pra omului de rând care „se låfåie cu toatå
splendoarea”. Sub toate aspectele sub care se
manifestå („fizicå, verbalå, emo¡ionalå/ sexua-
lå, economicå, socialå”), violen¡a este apanajul
„personajului emblematic”: „Autoritar, curajos
¿i mai cu seamå fudul,/ prada propriei nåruiri
în håul falsitå¡ii”. Reflec¡ia aceasta de moralå
socialå este extinså la un areal mai larg de o
coloristicå ¿i specificitate aparte:

„Ah, Balcanii – o amågire dureroaså,
såråcia intelectualå este mereu împinså
sub pre¿ul con¿tiin¡ei.

Omul de rând se pråbu¿e¿te de ru¿inea altuia,
înghite degradarea precum pastilele de
aspirinå

În fa¡a întunericului
picurå o continuå revårsare de uman,
demnitate, de emo¡ie ¿i respect.”

(Personaj emblematic)

De o manifestå, pateticå ¿i ferventå mani-
festare, spiritul unanimist al poetului atinge,
astfel, chestiuni de moralå socialå. Poezia este
impregnatå, astfel, de atitudini civice, în nu-
mele unui justi¡iarism de reflec¡ie filosoficå,
devoalând pregåtirea intelectualå a poetului.
Este de-a dreptul memorabil recursul la res-
taura¡ia omului firesc, natural, nesofisticat,
curat ¿i pur, în exprimåri tran¿ante ce incrimi-
neazå substan¡a insidioaså a lumii în care
tråim: „La dracu cu serile dansante ¿i/ nun¡ile
voastre”, „la naiba cu tine, femeie idealå,/ cu
mirosul tåu în¿elåtor”, „la naiba cu tine, fåptu-
rå umanå – e timpul/ când trebuie så-¡i vezi
de treabå/ ¿i så gânde¿ti la nocivul tåu chip/
omenesc.” (Ni¿te fåpturi umane cu chip nociv).

Chiar percep¡ia propriului sine este „falså”,
crede poetul în Falsa percep¡ie a sinelui, refe-
rindu-se la „omul de rând” care „tråind cu pro-
priile orgolii/ devine oglinda falsei imagini a
sinelui” în fa¡a „måre¡iei necuprinsului”:

„Ce este omul care nu atinge armonia,
cåruia îi lipse¿te chipul desåvâr¿it,
stråin de virtu¡i, preaplin de fals,
fårå demnitate?

Neacceptând ceea ce cu adevårat este,
devine o încercare ridicolå de a fi ståpânul altuia.”

 Sub acest aspect al reflec¡iei de organon
social, cu observa¡ii incomode ¿i chiar pline de
cruzime, Nicu Ciobanu se înrude¿te cu marele
poet sârb Ion Milo¿, în poezia cåruia toate ma-
rile teme, care privesc sufletul omenesc (exis-
ten¡a, societatea, artele poetice, iubirea chiar...),
implicå ecouri de rela¡ii sociale ori reflec¡ii de
asemenea substruc¡ie. Iatå, bunåoarå, reflec¡ia
din poemul În fa¡a unor adevåruri, pe ideea
cåutårii „sinelui adevårat” într-o lume contami-
natå de false principii, de tot felul de infatuåri,
conven¡ii fariseice ¿i nonvalori:

„Singur cu sinele propriu,
så-¿i regåseascå chipul –
din to¡i în cei care sålå¿luie¿te.

E clipa când î¿i poate întâlni sinele adevårat,
în care te întrebi
ce-i de fåcut într-o lume fårå de principii,
în care infatuatul devine reper,
în care nonvalorile
sunt arborate precum drapelul la sårbåtori?”

Ehei, lupta asta cu nonvalorile înfumurate
¿i ¡opârlånismul unor neispråvi¡i, mojicia unor
deciden¡i (neapårat înzestrându-¿i moaca stu-
diatå cu filosoficii floci ai luminatului barbi¿on
leninist!) într-o conjuncturå de mizerii ¿i de re-
ciproce servitu¡i balcanice, nu e numai lupta
poetului Nicu Ciobanu!... E o luptå atotprezentå
cåreia numai timpul cernåtor de valori îi va de-
cide soarta.

Så ne amintim pu¡in de remarca lui
Raymond Poincaré: „Que voulez-vous, nous
sommes ici aux portes de l’Orient, où tout est
pris à la légère…”, preluatå ca motto de un ro-
mancier român din interbelic (Mateiu I. Cara-
giale)... Aici, la intersec¡ia paralelei 45 cu
meridianul locului, tema aceasta a „deme-
ritului” bârâcat... în sus era una din ideile for¡å
ale gazetåriei eminesciene, cu care lirica lui
Nicu Ciobanu pare så empatizeze perfect!

Dar, cum mereu a fost a¿a în istoria na¡iu-
nii noastre, de mult timp transfrontalierå, o se-
sizeazå destul de tranzitiv ¿i o amendeazå ca
atare poetul într-o „Depersonalizare”:

„Mereu a fost råu,
dar niciodatå n-am tråit råul
mai råu decât acum.
Råul ¡â¿ne¿te de prin toate cotloanele –
niciodatå mai multå incompeten¡å,
primitivism,
improvizåri.

În comunism ai putut så gânde¿ti liber,
dar era un risc så vorbe¿ti liber,
azi po¡i vorbi liber,
înså se recomandå så gânde¿ti
în spiritul dicteului puterii,
indiferent de ve¿mântul sub care se ascunde.
Structurile nu pot fi demontate
de un vânt primåvåratic –
câinii latrå, caravana trece.”

De aceea, constatå poetul, „se tråie¿te cu
sentimentul depersonalizårii” ¿i „cu starea de
victimå a umilin¡elor/ în fa¡a asaltului prea plin
de arogan¡å/ al celor ascun¿i în spatele unui
mandat trecåtor.”

„Nefirescul nu e o stare normalå”, declarå
Nicu Ciobanu în poezia „În umbra ghirlande-
lor”, „adevårata luminå/ nu vine de la licuricii
din noapte”, nici de la becurile ghirlandelor care
atârnå pe stråzi”, - atunci de unde så-¡i vinå
optimismul de care ai nevoie în lupta cu via¡a!...
Iar dintr-o „Indolen¡å” aflåm cå oamenii råmân
aceia¿i „Dintotdeauna mici ¿i simpli, absen¡i,
creduli,/ victime ale marketingului politic ¿i
campaniilor electorale,/ indiferen¡i la schimba-
rea anotimpurilor/ ¿i la sudålmile måturåtorilor

de stradå.”
Vâna incriminant-sanc¡ionatorie a poeziei

lui Nicu Ciobanu este atât de puternicå încât
la mai tot pasul lectural am putea inventaria
lexeme, sintagme, versuri întregi din acela¿i re-
gistru vitriolant de acuze ¿i ironii sarcastice,
în numele aceleia¿i idei a apårårii firescului,
normalului, naturalului, curå¡eniei din om
(„fiin¡å sociabilå,/ homo oeconomicus”), fiin¡ei
nefalsificate, integre: „Lini¿tea din locurile pu-
blice este påzitå de poli¡i¿ti,/ de unitå¡i specia-
le, de mitraliere”, „Lumea liberå se pråbu¿e¿te/
sub povara deciziilor politice”, o lume „care se
degradeazå fårå de ru¿inea celor vinova¡i”...

Iatå un inventar de itinerantå sponta-
neitate de titluri poetice, sugerând fie tremurul
gândului în lumina dureroasei luciditå¡i (tema
„trecerii” fiind una obsesivå), fie „neagra” per-
cep¡ie poeticå a unei lumi îndepårtate de „fi-
resc” ¿i dreapta måsurå a lucrurilor: Clipe pier-
dute în a¿teptare, Dilematica povarå, Numå-
råtorul firelor de iarbå, O altå inscrip¡ie, Indo-
len¡å, E¿ecuri printre clipe de extaz, Omagiu
¡åranilor, Fascina¡ia dezrådåcinårii, Iatå ce-¡i
e omul..., Lumina-oglindå, Mo¡åialå pe harta
minoritarå, Inevitabila risipire, Ochiul împietrit
sub treptele ora¿ului, ºinutul lipsit de luminå,
Neputin¡a, Iluzie ¿i adevår, Cåutarea propriei
identitå¡i, Vremurile reînnoirii, Firescul brodat
de imagina¡ie, Exil...

Desigur, paleta tematicå este, dincolo de
relieful socio-moral, mult mai amplå ¿i foarte
gråitoare pentru un poet de medita¡ie în acolade
vizionare destul de originale.

Iatå-l pe poet în Dilematica povarå în a¿-
teptarea venirii Anului Nou, „acel firicel de
luminå, speran¡å,/ care ne ademene¿te spre
altceva”, dar:

„Unde este luminå, existå ¿i întuneric
¿i în fiecare început existå ceva putred

Ni se a¿terne noul an,
nu precum un covor presårat cu stele,
ci ca spaime, amenin¡åri,
semne de întrebare.
Oare doar atât?”

Scriitorul Nicu Ciobanu face parte, dupå
propria-i mårturisire, dintr-o a treia genera¡ie
postbelicå, dimpreunå cu Pavel Gåtåian¡u, Ma-
riana Dan, Vasa Barbu, Vasile Barbu, Valentin
Mic, Mariana Stratulat: „este genera¡ia tentatå
de capcanele postmodernismului, a cåutårii
noilor forme de exprimare poeticå, fiecare evo-
luând (cu mai mult sau mai pu¡in succes) pe
linie proprie”. (Cf. Nicu Ciobanu, Literatura de
referin¡å nu se na¿te neapårat doar în marile
centre, în „Logos”, anul XV, Nr. 6, septembrie
2020, p.162).

Så reamintim cå prima genera¡ie a fost
aceea a tinerilor strân¿i împrejurul revistei „Lu-
mina” (Vasko Popa, Radu Flora, Mihai Avra-
mescu, Ion Bålan, Florica ªtefan, Ion Marcovi-
cean, Traian Doban, Simion Drågu¡a, Ion Mar-
covicean, Iulian Bugariu, Mihai Condali, Cor-
nel Bålicå, Miodrag Milo¿, Ion Milo¿), iar gene-
ra¡ia de mijloc fiind ilustratå de postmoderni¿tii
Slavco Almåjan, Felicia Marina Munteanu, Ioan
Flora, Petru Cârdu, Olimpiu Balo¿, Eugenia
Bålteanu, Ileana Ursu, Mårioara Baba Vojno-
vic, Ioan Baba, Aurora Rotariu Planjanin.

Poet de amplitudine tematicå, cu preciså
alonjå socialå într-o postmodernitate globalistå
la meridianul românesc al Europei sud-råsåri-
tene, Nicu Ciobanu se dovede¿te, prin antolo-
gia de fa¡å, Dilematica povarå, „un creator origi-
nal, care, prin poezie, a în¡eles så conserve
identitatea neamului din care se trage ¿i så sin-
cronizeze literatura de expresie românå din
Serbia cu cea universalå” (Florian Copcea).

Dan Iuliu TIMOCEANUDan Iuliu TIMOCEANUDan Iuliu TIMOCEANUDan Iuliu TIMOCEANUDan Iuliu TIMOCEANU
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FFFFFoarte bun cunoscåtor al vie¡ii românilor
din Serbia, în toate domeniile (multietnicism,
plurilingvism, multiculturalism) - dupå cum a-
testå atât lucrårile publicate cât ¿i angajarea
în activitå¡i transfrontaliere de real impact -, cri-
ticul ¿i istoricul literar FLORIAN COPCEA face,
în aceastå privin¡å, dovada unui profesionalism
incontestabil, militând pentru completarea ta-
bloului general al literaturii române cu valori
inamovibile din spa¡iul ex-iugoslav.

Se ¿tie cå, dupå Unirea cea Mare din 1918,
mai exact dupå Tratatul de la Trianon care deci-
sese o nouå configurare a statelor ce intraserå
în componen¡a Imperiului austro-ungar, o parte
din Banatul românesc a råmas în componen¡a
Regatului Serbiei. Via¡a românilor din noul Ba-
nat sârbesc a continuat în forme proprii ¿i spe-
cifice, amintind de tradi¡ia din patria-mamå, dar
aceasta a trebuit så facå fa¡å imperativelor sta-
tuate de noul statut statal, influen¡ele exercitate
asupra etniei românilor, sub multe aspecte, ne-
fiind pu¡ine. Astfel, în cadrul noii organizåri
statale, românii din Serbia au luptat împotriva
politicii de asimilare, men¡inându-¿i vie credin-
¡a, cultura, limba, spiritualitatea. Este vorba de
un proces politic, social ¿i cultural vechi de un
secol, în cadrul cåruia literatura reprezintå o
importantå componentå. Faptul cå nici pânå azi
în Banatul sârbesc lucrurile nu sunt pe deplin
a¿ezate (în ciuda faptului cå, pe linie oficialå,
rela¡ia ¡årii noastre cu aceastå parte de ¡arå
råmaså dincolo de grani¡å, nu este una lipsitå
de tot felul de interese de grup „bilaterale”) ni
l-a aråtat însu¿i profesorul Florian Copcea în
culegerea de tablete gazetåre¿ti „Pierdu¡i în
istorie” (2020), un fel de rechizitoriu gazetåresc
ce ar trebui de urgen¡å så stea în aten¡ia Guver-
nului României, în special al Ministerului Româ-
nilor de Pretutindeni. Så precizåm cå articolele
respective au fost publicate vreme de vreo trei
ani (2017-2019) în ziarul de limbå românå „Li-
bertatea” din Pancevå. Este, de fapt, continua-
rea unui demers gazetåresc, dacå avem în vedere
culegerea anterioarå, Avatarurile românilor din
Serbia (Editura Libertatea, Panciova, 2016),
înmånunchind articolele publicate în acela¿i
hebdomadar, de-a lungul anilor 2014-2016.

În paralel cu acest demers militant vizând
istoria etniei ¿i via¡a ei social-culturalå în con-
crete¡ea unor varii aspecte, dl Fl. Copcea s-a
dovedit solidar cu aspira¡iile ¿i interesele scrii-
torilor de limbå românå din Serbia, oferindu-le
sprijin ¿i promovându-i atât cât a putut. Mai
mult chiar, a editat lucråri importante (sinteze
de istorie literarå, dic¡ionare, studii monografice
etc.), cinstind în acest fel cultura ¿i literatura
de limbå românå de ieri ¿i mai ales de azi din
Serbia („Scurtå istorie a poeziei române¿ti din
Voievodina”, 2002; „Scriitori români din Serbia”,
2014; „Lexiconul poe¡ilor români din Serbia”,
2016; „VIRGINIA POPOVICI sau «paralaxele»
criticii române¿ti din Serbia”, 2020;     „„„„„Repere
literare. Ipostaze ¿i paradigme ale literaturii
române” /par¡ial, 2020 ¿.a.).

Så amintim, în cadrul acestui „program”
generos de valorizare transfrontalierå, ¿i contri-
bu¡ia revistei de literaturå, artå, culturå ¿i dia-
log european HYPERION – revistå „de culturå ¿i
spiritualitate româneascå”, aflatå, iatå, în al trei-
lea an de existen¡å ¿i cu 25 de apari¡ii pânå la
sfâr¿itul acestui an 2020 -, în care întâlnim, cu
proprii crea¡ii, scriitori sârbi de limbå românå
din toate genera¡iile, precum ¿i studii privind
cultura, literatura ¿i spiritualitatea etniei româ-
ne¿ti din Voievodina (¿i nu numai).

De asemenea, în cadrul Festivalului Inter-
na¡ional „Mihai Eminescu”, aflat, în ianuarie
2021, la a XXIX-a edi¡ie, au fost ¿i sunt promo-
va¡i/ premia¡i scriitori români de pretutindeni,
cu deosebire din spa¡iul ex-iugoslav, precum ¿i
din Republica Moldova.

*
Rod al propriilor lecturi ¿i cercetåri isto-

riografice, „O ISTORIE A LIRICII ROMO ISTORIE A LIRICII ROMO ISTORIE A LIRICII ROMO ISTORIE A LIRICII ROMO ISTORIE A LIRICII ROMÂÂÂÂÂNENENENENEªªªªªTITITITITI
DIN SERBIADIN SERBIADIN SERBIADIN SERBIADIN SERBIA””””” ¡inte¿te a fi o lucrare de referin¡å
atât prin desenarea tabloului general al dezvol-
tårii poeziei din acest spa¡iu, dar mai ales prin
studiile monografice privind genera¡iile de poe¡i
din interbelic pânå azi, de la parnasienii de ex-
presie minorå ¿i tradi¡ionali¿tii care o rup cu
limba de lemn a proletculti¿tilor (Ion Bålan,
Cornel Bålicå, Ion Marcoviceanu), la avangar-
di¿tii unui limbaj excesiv metaforizant ¿i in-
tranzitiv (Mihai Avramescu, Vasco/ Vasile Popa),
sincroni¿tii europenizan¡i (Ana Niculina-Ursu-
lescu, Eugenia Bålteanu, Aurel Mioc, Mårioara
Sfera), pre-moderni¿tii racorda¡i la cultura ¿i
spiritualitatea europeanå (Radu Flora, Ion Milo¿,
Florica ªtefan, Mårioara Babu, Valentin Mic),
suprareali¿tii  sondând lumea ira¡ionalului
(Olimpia Balo¿, Vasile Barbu, Vasa Barbu, Mio-
drag Milo¿, Ileana Ursu) ¿i moderni¿tii diversi-
ficårii mijloacelor de expresie (Slavco Almåjan,
Aurora Rotariu Planjanin, Monica ºåran Dumi-
trescu, Elena Maria Brânzei, Mariana Stratulat),
iar de la ace¿tia la mai noii deconstructivi¿ti cu
devierea de discurs de la text la pretext (Mariana
Dan, Annemarie Sorescu Marinkovici), postmo-
derni¿tii unei noi paradigme, metatextuale (Ioan
Baba, Petru Cârdu, Ioan Flora) ¿i transmoder-
ni¿tii  cu obsesia depå¿irii „stårii de crizå” (Nicu
Ciobanu, Pavel Gåtåian¡u).

Este vorba, a¿adar, de „un fenomen cultural
de excep¡ie” în cadrul literaturilor balcanice, ale
cårui ipostaze ¿i deveniri valorice „în circuitul
european” sunt relevate de criticul literar uni-
versitar Virginia Popovici, profesor la Facultatea
de Filosofie din Novi Sad, care semneazå post-
fa¡a „Literatura românå din Serbia, fenomen
cultural de excep¡ie” (pp. 233-244). Fenomenul
în cauzå este strâns legat de rolul jucat de ziarul
„Libertatea” (înfiin¡at în 1945 ¿i condus de Aurel
Gavrilov, iar azi de Nicu Ciobanu) ¿i revista „Lu-
mina” din Novi Sad (înfiin¡atå în 1947 de Vasko
Popa), „revistå de literaturå, artå ¿i culturå
transfrontalierå” aflatå azi în al LXXIII-lea an
de existen¡å sub conducerea poetului Ioan
Baba.

Lucrarea apare într-un prestigios parte-
neriat editorial: Editura Academiei Române –
Bucure¿ti ¿i Casa de Preså ¿i Editurå „Liberta-
tea” din Panèevo, beneficiind de un cuvânt
înainte semnat de acad. Mihai Cimpoi, acad. Mihai Cimpoi, acad. Mihai Cimpoi, acad. Mihai Cimpoi, acad. Mihai Cimpoi, „„„„„Argu-
mente pentru o istorie necesarå ¿i utilå”,     din
care re¡inem urmåtoarea apreciere: „Studiul se
desfå¿oarå, cu argumente justificative ¿i de-
monstra¡ii critice aplicate, anume în acest ca-
dru al analizei comparatiste ¿i sincroniste, neli-
mitându-se a¿adar la relevarea influen¡elor
exercitate din partea literaturii române (...) Por-
tretele-sintezå sunt analizate cu consemnarea
fenomenelor generale, dar ¿i cu punerea în lu-
minå a personalitå¡ii lirice ¿i a dimensiunilor
caracteristice universului mitopo(i)etic ¿i a mår-
cilor stilistice determinante. Prezentarea amplå,

solid documentarå ¿i într-un limbaj critic adec-
vat face studiul deosebit de interesant ¿i necesar
pentru cunoa¿terea literaturii române din afara
grani¡elor actuale ale României.”

Dl Florian Copcea se înscrie, cu aceastå
„istorie a liricii române¿ti din Serbia”, într-un
demers istorico-literar care, de la Radu Flora
(„Literatura românå din Voievodina. Panorama
unui sfert de veac, 1946-1970", 1977) pânå la
autori din zilele noastre (Ioan Baba, ªtefan N.
Popa, Costa Ro¿u, Vasa Barbu, Boris & Daniela
Cråciun, Dan Mariana, Catinca Agache, Car-
men Dåråbu¿, Brându¿a Juicå, Virginia Popovici
¿.a.) s-au dovedit buni descriptori ¿i anali¿ti ai
fenomenului literar din Banatul sârbesc.

Este vorba de o pleiadå de critici ¿i istorici
literari care, de¿i vin din genera¡ii diferite, s-au
aplecat cu aten¡ia cuvenitå asupra valorizårii
literaturii create de românii din Serbia, evocând
fenomenul atât în evolu¡ia lui periodicå ¿i speci-
ficå, din interbelic pânå în contemporaneitate,
cât ¿i în raport cu direc¡iile evolu¡iei literaturii
din ¡ara-mamå, într-un context mai larg, euro-
pean.

Numai astfel literatura românå din spa¡iul
ex-iugoslav poate fi valorificatå la adevårata ei
specificitate ¿i diferen¡iere, având acest statut
de culturå transfrontalierå, care, dincolo de isto-
ria ¿i condi¡iile unei evolu¡ii proprii, vine så com-
pleteze marele Tablou de valori al culturii ¿i lite-
raturii române, în sensul modernului concept
de Géographie litteraire, temå de tradi¡ie în so-
ciologia occidentalå, îndeosebi cea francezå:
Robert Éscarpit (Sociologie de la littérature,
Paris, PUF, 1964), André Ferré (Géographie litté-
raire, 1946), Lionel Dupuy (L’imaginaire géogra-
phique: essai de géographie littéraire, Puppa,
2019).

Sintezå utilå ¿i destul de clarificatoare în
prezentarea punctualå a desfå¿urårilor literare,
în sensul ajungerii la con¿tiin¡a de sine a unui
gen literar cu vådite antene imanentiste ¿i
onto-gnoseologice, „O istorie a liricii române¿ti
din Serbia” intrå în bibliografia de referin¡å atât
prin efortul sistematizator aproape exhaustiv,
cât ¿i prin echilibrul unor temeinice judecå¡i de
valoare. Cartea contribuie totodatå ¿i la cu-
noa¿terea mai largå a poeziei de expresie românå
care s-a scris ¿i se scrie azi în Serbia vecinå,
Voievodina fiind un alodiu de indimenticabile
valori literare.

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
TTTTTââââârgu-Jiu, 2 decembrie 2020rgu-Jiu, 2 decembrie 2020rgu-Jiu, 2 decembrie 2020rgu-Jiu, 2 decembrie 2020rgu-Jiu, 2 decembrie 2020

O ISTORIE A LIRICII ROMÂNEªTI DIN SERBIAFloFloFloFloFlorrrrrian Coian Coian Coian Coian Copcepcepcepcepceaaaaa
(Editura Academiei Române, Bucure¿ti – Casa de Preså ¿i Editurå „Libertatea”, Panèevo, 2018, 248 p.)(Editura Academiei Române, Bucure¿ti – Casa de Preså ¿i Editurå „Libertatea”, Panèevo, 2018, 248 p.)(Editura Academiei Române, Bucure¿ti – Casa de Preså ¿i Editurå „Libertatea”, Panèevo, 2018, 248 p.)(Editura Academiei Române, Bucure¿ti – Casa de Preså ¿i Editurå „Libertatea”, Panèevo, 2018, 248 p.)(Editura Academiei Române, Bucure¿ti – Casa de Preså ¿i Editurå „Libertatea”, Panèevo, 2018, 248 p.)
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I. PARABOLA IDENTITI. PARABOLA IDENTITI. PARABOLA IDENTITI. PARABOLA IDENTITI. PARABOLA IDENTITÅºÅºÅºÅºÅºII.II.II.II.II. Sub genericul
„GALINA MARTEA – o poetå a Basarabiei cruci-
ficate ¿i a unui itinerant destin”, am publicat
în toamna lui 2020, în revistele „Portal-MÅIAS-
TRA” (Tg.-Jiu) ¿i „Literaturå ¿i Artå” (Chi¿inåu),
o amplå cronicå literarå la volumul de poezii
„Pe muchie de luminå”, editat la Tipo Moldova.

Avem bucuria de a consemna acum apari-
¡ia volumului al doilea din lucrarea „BASA-
RABIA DESTIN ªI PROVOCARE”, cu subtitlul
Filozofia identitå¡ii moldave în anii de indepen-
den¡å 1991-2020 (Tipo Moldova, Opera Omnia.
Publicisticå ¿i eseu contemporan, 450 p.)

În preambulul cronicii amintite, men¡io-
nam cå GALINA MARTEA este atât autoarea
unor cår¡i de poezie, prozå, publicisticå, criticå
¿i istorie literarå, interviuri, cât ¿i a unor lucråri
¿tiin¡ifice în domeniul sistemului de învå¡å-
mânt ¿i managementului educa¡ional, abor-
dând totodatå ¿i problematici complexe, inter-
disciplinare din aria socio-economicå, a cultu-
rii, spiritualitå¡ii, con¿tiin¡ei ¿i identitå¡ii na¡io-
nale basarabene, a literaturii române în con-
text universal etc. De mai bine de zece ani,
abandonând o prodigioaså carierå profesionalå
universitarå, s-a stabilit în Olanda, unde conti-
nuå så scrie poezie, prozå, eseisticå ¿i publicis-
ticå, fiind prezentå în o parte din publica¡iile
culturale din Republica Moldova ¿i România (¿i
nu numai).

Ciclul de poezii „Stråin în spa¡iu, stråin în
¡ara mea” din volumul „Pe muchie de luminå”
(2020) eviden¡ia o stare de spirit mai generalå
tråitå de poporul român din Basarabia, în epoca
celor 29 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
cunoscut etape decisive, fapt eviden¡iat de au-
toare în câteva din studiile ¿i analizele sale pri-
vind evolu¡ia societå¡ii din 1991 încoace – ne
gândim în primul rând la diagnoza social-po-
liticå, economicå ¿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, au-
toarea vorbe¿te de „ideea na¡ionalå” ¿i „idealul
na¡ional”, våzute ca expresii ale „identitå¡ii” ¿i
„unitå¡ii na¡ionale”, de unde ¿i buna convingere
cå „tradi¡iile ¿i cultura na¡ionalå” sunt „parte
componentå din cultura românå”.

Prin urmare, limba, tradi¡iile, istoria, cul-
tura, religia sunt componente în definirea iden-
titå¡ii unui popor. Divizat/ scindat în diverse
partide ¿i grupåri sociale, acest popor – consta-
tå cu indignare autoarea – s-a împotmolit într-o
fazå de spirit complet contrarå unei convie¡uiri
umane normale.” 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 dore¿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
„exageratå”, nedreptatea „de neconceput”, co-
rup¡ia la toate „de dezvoltare umanå ¿i în toate
domeniile 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
subjugat via¡a ¿i identitatea în cel mai umilitor
mod”, toate aceste fenomene endemice au de-
terminat ca identitatea personalå ¿i na¡ionalå
a poporului basarabean så fie „îndobitocitå atât
de mult, încât aceasta nici nu sesizeazå care
este drumul corect spre civiliza¡ie ¿i o dezvoltare
umanå adecvatå”. În acest fel, oamenii devin
„dezrådåcina¡i” ¿i „îndepårta¡i complet de ade-
vårul istoric”, poporul majoritar, îndeosebi cel
din zone rurale, fiind împotmolit într-un „întu-
neric al existen¡ei care îl predispune la incultu-
rå, ne¿tiin¡å, înapoiere, izolare, în consecin¡å
crezând 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 in-
volu¡iei”, - î¿i gåsesc loc ¿i în poezia Galinei
Martea, con¿tientå cå  nenorocirea în care se
aflå Basarabia natalå se datoreazå gre¿itelor
guvernåri succesive: „Oamenii puterii, prin
comportamentul inuman al conducerii, au
distrus propriul popor care este doar un pro-
dus al existen¡ei ¡i nu un produs al bunåstårii.
Poporul continuå så existe doar pentru a men-
¡ine ¿i suporta greul crizei economice, politice
¿i sociale...”

Am amintit toate aceste complicate pro-
bleme 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).

II. BASARABIA - DESTIN II. BASARABIA - DESTIN II. BASARABIA - DESTIN II. BASARABIA - DESTIN II. BASARABIA - DESTIN ªªªªªI PROVO-I PROVO-I PROVO-I PROVO-I PROVO-
CARECARECARECARECARE (Tipo Moldova, 2020, 450 p.) continuå,
prin articolele ¿i studiile înmånuncheate sub
acest generic atât de actual, så radiografieze
societatea moldoveneascå de azi, cu neimpli-
carea directå ¿i judicioasa obiectivitate asigu-
rate de pozi¡ia pe care autoarea o are acum, de
„autoexilatå” în Olanda.

Având un doctorat în ¿tiin¡e economice ¿i
un titlu onorific de „Academician de onoare al
învå¡åmântului universitar”(1991-2010), mem-
bru al mai multor societå¡i literar-jurnalistice
¿i Academii (American-Romanian Academy of
Sciences and Arts, 2016; The Royal Society of
Literature, London, 2020), D-na Galina Martea
a cunoscut îndeaproape problemele cu care se
confruntå atât învå¡åmântul în Moldova (a
fåcut parte din grupul de lucru în cadrul Gu-
vernului R. Moldova la elaborarea unor proiecte

operativ-strategice), cât ¿i, în general, societa-
tea moldoveneascå.

„Basarabia – destin ¿i provocare” este „o
lucrare literar-istoricå”, cu prozå scurtå ¿i eseu
(eseu filozofic) care scoate în eviden¡å „cele mai
dureroase aspecte din via¡a poporului român
basarabean în anii de independen¡å
1991-2020, nemijlocit, despre dezastrul eco-
nomic, social ¿i politic din aceastå perioadå.”
Iatå „aspectele” despre care autoarea vorbe¿te
cu un sim¡ critic acut ¿i neiertåtor, cu atât mai
mult cu cât, departe de ¡arå fiind, se simte
solidarå cu destinul ¡årii sale, chiar dacå azi,
dupå recentele alegeri preziden¡iale, un val nou
de simpatie ¿i încredere se îndreaptå cåtre pro-
vincia româneascå dintre Prut ¿i Nistru, un fel
de zonå-tampon între Occident ¿i Råsåritul slav
atât de opresor ¿i imprevizibil în ac¡iuni
geo-strategice ¿i militare (v. atacarea Ucrainei
¿i cucerirea Peninsulei Crimeea, în sfidarea
unei lumi întregi!).

Prin urmare, diagnozadiagnozadiagnozadiagnozadiagnoza socio-politicå a
autoarei prive¿te:

- indiferen¡a clasei dominante fa¡å de va-
lorile social-umane ¿i în special fa¡å de valorile
identitare na¡ionale,

-îmbogå¡irea clasei dominante din averea
statului,

-inexisten¡a obliga¡iilor morale ¿i func¡io-
nale din partea clasei politice ¿i de guvernare
fa¡å de necesitå¡ile vitale ale poporului,

-promovarea fårådelegilor la nivel de stat,
-instaurarea fenomenului de corup¡ie în

toate institu¡iile statului, creându-se premisele
unei anarhii absolute,

-criza economicå, financiarå, culturalå ¿i
politicå, ce a condus la såråcirea ¿i degradarea
umanå ¿i socialå etc.,

Dupå 29 de ani de independen¡å, autoarea
constatå „realitatea nespus de durå pentru
poporul român basarabean care continuå så
existe destul de umilitoare doar pentru faptul
cå se considerå români în propria ¡arå ¿i cå
sunt adep¡i ai reunirii cu România”.

Concluzia e cå, pe lângå gravele probleme
economice ¿i sociale, „se profileazå o realitate
destul de clarå cu privire la incompeten¡a clasei
de guvernare ¿i politice în a conduce ¡ara pe
criterii democratice ¿i civilizate. În acest con-
text, este puså în primejdie – atrage aten¡ia
autoarea – nu numai identitatea na¡ionalå a
poporului ¿i a societå¡ii, dar distrug ¿i înså¡i
existen¡a acestora.”

Un carusel întreg de probleme ale unei ¡åri
încå nea¿ezate, sub toate aspectele, î¿i a¿teaptå
rezolvarea ¿i acestea  se referå la: ignorarea
aspira¡iilor prioritate ale poporului de cåtre cla-
sa dominantå, care-¿i urmåre¿te doar „intere-

GALINA MARTEA
– poet cetå¡ean ¿i patriot unionist:

Diagnosis Bassarabiae

„BASARABIA – DESTIN ªI PROVOCARE”, II

(Editura T(Editura T(Editura T(Editura T(Editura Tipo Moldova, 2020, 450 p.)ipo Moldova, 2020, 450 p.)ipo Moldova, 2020, 450 p.)ipo Moldova, 2020, 450 p.)ipo Moldova, 2020, 450 p.)
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sele personale ¿i de grup”, justi¡ia care devine
„tot mai corupå ¿i tot mai politizatå”, såråcia
endemicå devenitå „factor normal în via¡a popo-
rului”, exodul popula¡iei cåutându-¿i în afara
¡årii resurse de supravie¡uire, blocarea frec-
ventå a finan¡årilor externe din cauza neîncre-
derii în guvernan¡ii corup¡i ¿i autarhici, lipsa
aproape totalå a investi¡iilor stråine în econo-
mie, fenomenul „nepotismului”/ „cumetrismu-
lui” prezent în derularea tuturor afacerilor,
eludându-se astfel criteriile competitive ¿i profe-
sionalismul angajatului, ineficien¡a ¿i incapaci-
tatea clasei politice de guvernare, a institu¡iilor
publice, dezastrul economico-financiar...

Ignorând tot mai mult „orientarea
pro-europeanå”, for¡ele politice aduc o atingere
gravå „valorilor umane civilizate” ¿i „valorilor
identitare române¿ti”. Omul basarabean de azi
este victima unor guvernan¡i egoi¿ti ¿i grobieni,
care se fac a nu vedea „degradarea umanå, so-
cialå ¿i economicå” desfå¿uratå pe fondul crizei
politice – „proces realizat de cåtre clasa domi-
nantå nespus de coruptå ¿i incompetentå, care
nu cunoa¿te lec¡ia în a administra ¡ara pe
criterii umane, civilizate, democratice.”

A¿adar, fenomenele relatate în lucrarea
„Basarabia – destin ¿i provocare” evocå o reali-
tate „nespus de nenorocitå a poporului român
basarabean în epoca contemporanå, în epoca
dintre mileniul doi ¿i trei.”

Alåturi de aceastå crudå „diagnozå” a
societå¡ii basarabene în cei 29 de ani de li-
bertate, autoarea face loc, în partea a II-a
(„Teorii ce ar putea contribui la salvarea po-
porului român basarabean”, pp. 349-380) ¿i a
III-a („Învå¡åturi pentru omul societå¡ii basa-
rabene, dar ¿i pentru orice individ din astå
lume”, pp. 381-433)  ¿i unor „eseuri filosofice”,
un fel de „învå¡åturi cu scop instructiv-edu-
cativ (så zicem)” ce abordeazå tema con¿tiin¡ei
na¡ionale, sistemului de valori, ideea na¡ionalå,
idealul na¡ional etc.

Re¡inem ¿i faptul cå autoarea a¿azå în
fruntea lucrårii sale propriu-zise, în deplinå
congruen¡å de dor ¿i cuget, poemul ºara mea
cu nume „durere, råbdare...” (reproduså din
vol. Durere tricolorå, 2014), încheindu-¿i excur-
sul jurnalier-eseistic cu poemul Limba românå
– imnul identitå¡ii („Pe muchie de luminå”,
2020), rezultând de peste tot cå, între aspectele
identitare scumpe neamului moldovenesc,
limba românå se aflå la loc de cinste, acesteia
fiindu-i håråzitå marea sårbåtoare na¡ionalå
anualå de la 31 august: Ziua Limbii Române.
De aceea poemul care închide cartea de fa¡å,
„Limba Românå – imnul identitå¡ii”, se consti-
tuie într-un elogiu de curatå sim¡ire na¡ionalå,
(„comoarå în adâncuri înfundatå”, cum scrisese
Mateevici), înflåcårând genera¡ii întregi de
basarabeni în lupta de secole pentru men¡i-
nerea fiin¡ei na¡ionale. Autoarea, dovedindu-se
un fervent  poet cetå¡ean ¿i patriot unionist,
re¡ine, în cuvinte ¿i sintagme consacrate, „gra-
iul latin-românesc” al „neamului dacic-latin”,
„limba de dor” dintr-un  „plai cu påmânt pito-
resc”, o limbå „în scumpe ve¿minte” venind din
stråbuni ¿i doinind peste un påmânt românesc,
a cårui izbåvire e pe cale så se înfåptuiascå, så
speråm, într-un viitor nu prea îndepårtat:

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

Un grai ce aduce luminå
În via¡a poporului dac,
Cu inima blândå, cre¿tinå
O doinå alinå cu drag.
.................................................
O limbå doritå, vorbitå,
Simbol unitar la români,
O limbå eternå, slåvitå,
De neamul dacic-latin.”

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
Tg.-Jiu, 9 ianuarie 2021Tg.-Jiu, 9 ianuarie 2021Tg.-Jiu, 9 ianuarie 2021Tg.-Jiu, 9 ianuarie 2021Tg.-Jiu, 9 ianuarie 2021

Sub titlul „Pierdu¡i în istorie”, gazetarul ¿i criticul literar mehedin¡ean Florian Copcea (Cara-
cal: Editura Hoffman, 2020, p.) î¿i strânge tabletele sale pe varii probleme socio-culturale publicate
în såptåmânalul românilor din Serbia, „Libertatea” (Panciova), în perioada 2017-2019. Este, de
fapt, continuarea unui demers gazetåresc, dacå avem în vedere culegerea anterioarå, Avatarurile
românilor din Serbia (Editura Libertatea, Panciova, 2016), înmånunchind de data aceasta articolele
publicate în acela¿i hebdomadar, de-a lungul anilor 2014-2016.

Problematica abordatå ¿i modul liber de abordare, în afara oricåror complexe sau re¡ineri,
recomandå un foarte bun cunoscåtor al realitå¡ilor social-culturale specifice românilor din Serbia,
fapt dovedit, de altfel, ¿i prin o seamå de lucråri editate de profesorul dr. Florian Copcea, „observator
atent, un excelent cunoscåtor al realitå¡ii românilor din afara României – în spe¡å a românilor din
Serbia, cel mai devotat promotor, un militant al drepturilor, al valorilor literare, culturale, identitare,
un «avocat» al dreptå¡ii, un autentic «doctor fårå de argin¡i» care prin labirintul minoritarului
etnic mi¿cå spirala lec¡iilor de admira¡ie, împotriva ignoran¡ei ¿i a uitårii”, dupå cum scrie cu
admira¡ie în Prefa¡a volumului scriitorul sârb Nicolae Ciobanu.

Se cuvin amintite în acest context lucrårile dlui Florian Copcea dedicate istoriei, literaturii,
culturii ¿i spiritualitå¡ii românilor din Serbia, precum „Scriitori români din Serbia, Lexiconul
poe¡ilor români din Serbia”, „Scurtå istorie a poeziei române¿ti din Voivodina”, „Biserica românilor
din Serbia de nord – est”, „Istoriografia românilor din Serbia de nord – est”, „Timoc. Dic¡ionar de
evenimente”, „O istorie a liricii române¿ti din Serbia” ¿.a.

Memorabilå este ¿i ini¡iativa de a edita sub auspiciile Editurii Academiei Române, în colec¡ia
„101 de poezii”, nu mai pu¡in de 10 volume de poezii ale unor cunoscu¡i poe¡i români din Banatul
sârbesc.

„Nimeni din afara comunitå¡ii minoritarului român – precizeazå prefa¡atorul Nicolae Ciobanu
- nu ne-a în¡eles mai bine ¿i nimeni nu s-a dåruit, continuu, prin scris, cu mai multå sinceritate
¿i devotament cauzei românilor din Serbia precum a fåcut-o domnul Florian Copcea, prin ac¡iunile
sale de promovare, de a spulbera întunericul de prin cotloanele cunoa¿terii, de a ne fi alåturi,
despre ceea ce atât de gråitor ne vorbe¿te ¿i cartea de fa¡å. Måiestria lui Florian Copcea, confirmatå
în arta scrisului, de data aceasta în genul publicistic, de a ne ini¡ia în lumea românilor din afara
României, de a ne dezvålui mai toate angoasele de care suferå aceastå lume, prin cartea Pierdu¡i
în istorie, ajunge la plenitudinea fireascå.”

Parcurgând textele, cititorul poate realiza cå are a face nu numai cu un foarte bun analist al
problematicii multiple ¿i diverse cu care s-au confruntat ¿i încå se confruntå comunitatea românilor
din Banatul sârbesc, dar ¿i cu o con¿tiin¡å de curat ¿i militant românism, cåci, dincolo de relieful
atât de variat al problematicii, gazetarul dovede¿te observa¡ie penetrantå, spirit lucid, ba chiar
spirit critic lipsit de partizanat ¿i aplicat la varii aspecte din istoria, cultura, literatura ¿i
spiritualitatea românilor din Voievodina. De unde ¿i titlul Pierdu¡i în istorie, sugerând nu numai
drama unei comunitå¡i råmaså în afara grani¡elor dupå Marea Unire, dar ¿i istoria vitregå pe care
aceasta a tråit-o în afara Patriei de origine, deopotrivå expu¿i atât constrângerilor prin anexarea
Banatului de Råsårit de cåtre statul sârb cât ¿i indiferen¡ei politicianiste cu care comunitatea
respectivå a fost tratatå de Statul Român.

Un fervent spirit de solidaritate cu românii din Serbia råzbate în paginile acestei culegeri de
articole recomandând un militant impar¡ial pentru drepturile acestei comunitå¡i, pentru mai buna
¿i dreapta pre¡uire a valorilor ¿i profilului identitar, pentru discernåmânt în eviden¡ierea ac¡iunilor
¿i meritelor ¿i nu prin råsturnarea scårii de valori sociale ¿i culturale. Fapte de care nu sunt
stråine nici oficialitå¡ile de la Bucure¿ti atunci când tot felul de indivizi ¿i organiza¡ii se erijeazå

Un rechizitoriu gazetåresc adresat Guvernului României /
Ministerul Românilor de Pretutindeni/

Consiliului Na¡ional al Minoritå¡ii Na¡ionale Române

PIERDUºI ÎN ISTORIE
 ✒     Florian Copcea
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în „reprezentan¡i” ai comunitå¡ii românilor din Serbia („asocia¡ii a¿a
zise culturale-române¿ti în Serbia de Nord-Est care au mul¡i chibi¡i în

capital de pe Dâmbovi¡a” – Cârti¡ele, 11 februarie 2017). Însu¿i titlul cår¡ii
este unul incitant, rechizitorial ¿i de cauzå solidarå cu cei „pierdu¡i în
istorie”, fa¡å de care gazetarul nu disperå, dimpotrivå, î¿i exprimå
convingerea cå viitorul va fi de partea lor, dar nu a¿teptându-l într-o
pasivitate incriminantå ci militând pe toate cåile råzbirea adevårului,
valorilor adevårate, spiritului identitar.

În tableta Românii de dincolo de istorie (altundeva numi¡i „români
fårå de ¡arå”) întâlnim aceastå netå observa¡ie caracterologicå, care
constituie un fel de pro domo în dezvoltarea acestei ini¡iative gazetåre¿ti:

„Tot timpul, indiferent de spa¡iu în care au tråit sau au supravie¡uit,
românii au fåcut istorie. Unii dintre ei au råmas în paginile acesteia, al¡ii
s-au exclus din cauza modestiei lor excesive, al¡ii, discre¡i, au preferat så
se ascundå în spatele unor pseudo-eroi. Niciodatå nu i-am în¡eles pe
ace¿tia din urmå. Nici acum nu în¡eleg de ce românii, românii timpului
prezent, bineîn¡eles o parte dintre ei, continuå så råmânå în umbrå, låsând
astfel falsele valori ale istoriei så-¿i facå mendrele. Ei, bine, românii din
Serbia de Nord-Est sunt, nu încape îndoialå, un popor cu o istorie demnå
în spate, cu un trecut glorios ¿i un prezent frumos. Ei nu trebuie så fie
confunda¡i cu a¿a-zi¿ii lideri ai unor organiza¡ii care au drept obiectiv,
neoficial, dårâmarea unitå¡ii vorbitorilor de limba românå care î¿i zic
rumâni, vlasi sau vlahi. Mul¡i dintre ei habar nu au de interesele politice
care i-au categorisit în acest fel ¿i care îi men¡in într-o stare confuzå
când este vorba de afirmarea lor identitarå ¿i de apartenen¡a la una
dintre tezele care se vehiculeazå în regiunile Timoc, Morava ¿i sudul
Dunårii.”(24 februarie 2018).

Pornind de la datini, credin¡e, supersti¡ii, în general de la folclorul
românilor din Voievodina (precum umblatul cu steaua de Cråciun evocat
în tableta Stelele… românilor/ „Libertatea”, 31 decembrie 2016 – 7 ia-
nuarie 2017), dl Fl. Copcea comenteazå, apoi, în câteva articole, gândirea
din publicistica lui Mihai Eminescu, cel care avea în minte icoana inte-
gralå a românilor atât dintre grani¡ele ¡årii precum ¿i a celor din afara
acestora, indiferent în ce zåri ar tråi ace¿tia, o privire analiticå deosebitå
având pentru românii din Peninsula Balcanicå, cu istoria lor ¿i cu pro-
blemele existen¡ei lor minoritare în cadrul statelor sud-dunårene. Dincolo
de toate acestea, poetul milita pentru o unire culturalå, mai importantå
– crede el – decât o unire politicå. Dl Copcea comenteazå în serialul gaze-
tåresc Eminescu (I-IV) concep¡ia poetului, spiritul deschiderii sale
europene, re¡inând citatul exact din articolele eminesciene: „Deasupra
despår¡irii politice se nåscuse o unitate în literaturå, în limbå, în obiceiuri,
cu atât mai sfântå cu cât nu avem a face cu meschinele rivalitå¡i politice”.
Sau: „Comunicarea între culturi, punerea lor sub semnul Unitå¡ii nu se
face în temeiul unui criteriu politic, ci a unuia de naturå intelectualå,
etnicå, lingvisticå, fapt care-l determinå pe Eminescu så afirme tran¿ant:
«Nici nem¡ii, nici sclavii, nici maghiarii nu exercitå ca ¿i caracter na¡ional,
ca limbå, ca ståri de lucruri vreo atrac¡ie asupra noastrå ¿i simpatiile
noastre na¡ionale sunt foarte departe în apusul Europei între na¡iile
romanice sau romanogermanice de acolo. Cauzele acestor simpatii
depårtate nu sunt numai politice, ci de naturå foarte diverså, sunt etnice,
intelectuale»”. (Libertatea, 4 februarie 2017)

Dl Florian Copcea se dovede¿te realmente vrednic de memoria mare-
lui Eminescu, de la care îmi place så cred a învå¡at lec¡ia diarismului de
facturå justi¡iar-rectitudinalå. Iatå câteva pasaje din tableta Cârti¡ele în
care demascå o anumitå complicitate, incriminantå desigur ¿i care nu
aduce niciun bine comunitå¡ii românilor din Serbia, apelul fåcându-se
tot la gândirea jurnalistului de la „Timpul”:

„De o bunå bucatå de timp printre românii din Valea Timocului câr-
ti¡ele-oameni nu se dezmint. Ele sunt infiltrate, mai ales, în societatea
civilå cu un singur scop mercantil: så colecteze fonduri båne¿ti pentru
poftele lor meschine. Din aceastå cauzå, conform obiceiurilor surorilor-ma-
mifere, dau din coate ¿i î¿i freacå degetele pentru a nu-¿i pierde diste-
ritatea de a numåra banii pe care excentricele entitå¡i-guvernamentale
române¿ti îi trimite în zonå pentru a cumpåra spirite, pentru a paraliza
activitatea cultural ¿i spiritual a unor lideri care cu adevårat luptå pentru
românism. În numele falsului multiculturalism al ideologiei „futuriste”
de a transforma în români, chiar ¿i în cei Pierdu¡i în istorie 25 care nu
s-au nåscut în România ¿i care nu vorbesc limba românå, chipurile, din
cauza istoriei, cârti¡ele-oameni se dedau la cele mai periculoase în-
deletniciri. Adicå, mimând eforturi sisifice în a convinge românimea din
Timoc, Morava ¿i sudul Dunårii cå trebuie så li se alåture, ele, avare,
risipesc banii contribuabililor din România pe tot felul de experimente.
Acestea din urmå înså dureazå de prea mult timp ¿i efectul sprijinului
financiar trimis din Bucure¿ti se concretizeazå doar în ini¡iative-fictive,
probate doar în statistici, pe hârtie. Vå ve¡i întreba, cum adicå? Så vå
dumirim: sunt asocia¡ii a¿a zise culturale-române¿ti în Serbia de Nord-Est
care au mul¡i chibi¡i în capital de pe Dâmbovi¡a. Chibi¡ii respectiv au
¡inte precise. Pe de o parte vor ca în acest spa¡iu românii så råmânå la
stadiul arhaic de acum 180 de ani, pe de altå parte, ei însu¿i, så-¿i îndese
în marsupiul canguresc o parte din ajutoarele trimise de guvernan¡ii
români pentru consolidarea identitå¡ii etnicilor români. Pentru aceasta,
la Bucure¿ti, chibi¡ii au organizat un fel de cartier general. De aici ei iau
legåtura cu reprezentan¡ii unor institu¡ii MAE române¿ti, îi duc ca pe
ur¿i pe „reprezentan¡ii” timocenilor în fa¡a camerelor de luat vederi, îi

poartå pe la Parlament ¿i prin alte cancelarii, pentru ca demnitarii så ia
cuno¿tin¡å despre drama românilor din ¡inuturile istorice în care tråiesc
urma¿ii românilor dinainte de 1833. Sigur, viclenia prinde. Naivii „lideri”
cad în capcanå ¿i nu ¿tiu cå de fapt pe cei care „suferå” de pe urma
co¿marului dezna¡ionalizårii îi doare în cot de fra¡ii lor care vorbesc în
dialect, asemeni, stråmo¿ilor lor ¿i nu fiindcå sunt obliga¡i de cineva
så-¿i påstreze filonul latin sau pentru a se împotrivi unor anti-români,
care, så recunoa¿tem, mai existå prin såmân¡a româneascå de
grâu-etern. A¿adar, liderii, crezând în bunele inten¡ii ale unor „afaceri¿ti”
culturali, se laså du¿i de val ¿i, când aud zornåitul banilor, închid ochii
¿i î¿i laså demnitatea la garderoba de la poarta institu¡iilor coordonate
de MAE român. Probabil ei acceptå deliberat situa¡ia, cå doar sunt la fel
de iste¡i, fiindcå dacå le vine un ban pentru care nu au så munceascå,
ce så mai comenteze?(...)

Este posibil ca så existe cititori care så nu în¡eleagå exact ce vrem
så insinuåm în acest text. Poate câ¡iva se vor întreba: ce vrea så ni se
transmitå? O så råspundem. ªi poate råspunsul nostru va fi auzit ¿i
acolo unde trebuie ¿i ace¿ti func¡ionari din…acolo unde trebuie, vor
închide ecluza irosirii în van de fonduri båne¿ti ¿i vor adopta o altå tactic
de a ajutora minoritatea româneascå din Serbia. Proiectele propuse de
liderii organiza¡iilor din Serbia obligatoriu trebuie så aibå un partener
juridic român, obiectivele propuse så fie urmårite corect, nu doar
birocratic, cei gåsi¡i în ipostaza de în¿elåtori så fie tåia¡i definitiv de pe
lista de binefaceri. În afarå de asta, liderii ONG-urilor din Serbia care au
ca obiect de activitate sus¡inerea identitå¡ii na¡ionale române¿ti så fie
selecta¡i. Un tractorist care cu trei persoane au înfiin¡at o asocia¡ie, nu
va putea vreodatå så dea lec¡ii de limba românå, un ins care face parte
dintr-o sectå nu va putea vreodatå apåra interesele Bisericii Ortodoxe
Române¿ti, un analfabet nu va putea vreodatå så lupte pentru drepturile
lingvistice ale etnicilor români. Lista ar putea continua. Cu alte cuvinte,
avem de-a face printre nobilii români din Timoc, Morava ¿i sudul Dunårii,
cu un acut complex sentimental. Institu¡iile române¿ti ¿i-au impus så
iroseascå bani rezolvând problemele entice ale românilor din Serbia, fårå
så ¿tie cå în interiorul lor se aflå cârti¡ele, acele cârti¡e care beneficiazå
de o parte din banii trimi¿i pentru men¡inerea focului sub cåldarea
romanitå¡ii, ¿i cå, acolo, ¿mecherii de pseudo-lideri îi înjurå pe sârbe¿te
pe guvernan¡i ¿i li se închinå pe române¿te, dupå metoda ismaililor,
sårutându-le bombeul pantofilor de lac. Ce så facem? Så cåutåm så ne
låmurim citindu-l pe Mihai Eminescu.” (11 februarie 2017).

În alte articole gazetarul comenteazå fiziologia unor „egoi¿ti” din
Serbia de Nord-Est (Egoism/ egoi¿tii, „Libertatea”, 18 februarie 2017), a
unor „Påpu¿ari” („de la Bucure¿ti” - 25 februarie 2017), netemându-se a
spune Adevårul: „Dar, så nu ne gråbim! Ce, «au gåsit» autoritå¡ile de la
Bucure¿ti la «venirea» lor, dupå 1989, de pildå, în Voivodina? Am pus în
ghilime cuvintele din propozi¡ie pentru a sugera îndoiala, cinismul, urâ-
¡enia metodelor experimentate în masa de Pierdu¡i în istorie 35 români
din Serbia. Ca în vremea måtu¿ii mele Maria Tereza, cei din urmå s-au
bucurat de multe. Dar, recunosc, au suferit ¿i de multe. Cu toate acestea,
„descålicatul” Bucure¿tiului, îndeosebi în ¡inuturile din dreapta Dunårii,
nu a adus nimic altceva decât gâlceavå, goana unor avari dupå clinchetul
gologanilor, trådåri, umilin¡e ¿i lista ar putea continua. În numele ade-
vårului (etnic!)” (4 martie 2017). Tableta Despre pseudo-liderii românilor
din Serbia de nord-est ¿i fic¡iunile lor... (numi¡i altundeva „liderii-sand-
wich, cei «fårå patrie hotårâtå») este nu numai exemplificatorie ci ¿i edifi-
catoare! Iar apelul final la Eminescu vine så rezume o meteahnå mai
veche:

„Sunt de acord, mai ales în Timoc, Morava ¿i sudul Dunårii, sunt
multe probleme etnice, a¿a cum, de altfel, sunt ¿i în Voivodina, dar niciuna
nu poate fi rezolvatå nici cu umilin¡a, nici cer¿ind, nici de analfabe¡i, ci
doar de elite, ¿i, slavå domnului, acestea existå. Nu ascund cå mul¡i
oameni de bine, oameni cu oarecare influen¡å în comunitå¡ile locale din
Serbia de nord-est, refuzå så se amestece sau så intre în cârdå¿ie cu cei
care pozeazå (am spus-o, doar la Bucure¿ti!) în salvatorii minoritå¡ii. ªi
acest lucru fiindcå ace¿tia din urmå nu-i reprezintå, cu alte cuvinte,
sunt pentru ei pleavå. Så må scuze liderii adevåra¡i ai românilor no¿tri,
cele de mai sus au fost formulate doar pentru pseudo-lideri, cei care,
mult timp, au devenit salaria¡ii DEPARTAMENTULUI ROMÂNILOR din
MAE ¿i acum vor så-¿i prelungeascå stagiul de a continua så fure bucata
de pâine de la gura contribuabilului român (...)

 Oh, nu are dreptate Mihai Eminescu: «Elemente stråine, îmbåtrânite
¿i sterpe, s-au amestecat în poporul nostru ¿i joacå comedia patriotismului
¿i a na¡ionalismului» /„Timpul”, 14 noiembrie 1880.” (Libertatea, 14
aprilie 2018).

ªi mai tran¿ant ¿i vituperant în tableta Vor continua „experimentele”
MPRRP în comunitatea românilor din Serbia?: „De un cinism revoltåtor
sunt actualii conducåtori ai Ministerului Românilor de Pretutindeni (MRP),
acuza¡i, pe drept, de oportunism, ignoran¡å ¿i interese ostile identitå¡ii
na¡ionale române¿ti din Serbia, ¿i nu numai! În loc så plece urechea la
strigåtele etnicilor, ei, nicidecum numai din conservatorism, continuå så
promoveze o politicå få¡i¿å, de dezna¡ionalizare. Ini¡iatori ai dezinformårilor
potrivit cårora agresivitatea procesului de asimila¡ie se datoreazå numai,
¿i numai, Belgradului, ace¿ti mancur¡i au reu¿it performan¡a så în¿ele
buna credin¡å a unor func¡ionari români, dealtfel bine inten¡iona¡i, ¿i så
îi orbeascå în a¿a måsurå încât negrul este albul, råul este binele, ¿i cå
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via¡a minoritå¡ii românilor din Serbia s-a îmbunåtå¡it considerabil gra¡ie
milioanelor de lei „infuza¡i” în proiecte fårå ¡intå ¿i fårå efect asupra des-
tinului acesteia. De multe ori, prin trepådu¿ii pe care MRP îi „cultivå” în
zonele istorice Timoc, Morava, sudul Dunårii ¿i Voivodina, ¿i îi „banipu-
leazå” (så må scuze lingvi¿tii pentru utilzarea argoticului cuvânt nee-
xistent în Dic¡ionarul Explicativ al Limbii Române!) în direc¡ii ale cåror
sensuri numai ei le cunosc, românii au devenit victime.

Cert este faptul cå mul¡i lideri ai unor organiza¡ii culturale din
Serbia, hinoptiza¡i de vorbe ¿i promisiuni, s-au låsat, amågitor!, tra¿i pe
sfoarå, trådând astfel idealurile românilor”. (Libertatea, 2 iunie 2018).

În acela¿i ton ¿i pe aceea¿i problematicå sunt ¿i alte tablete, precum
Despre cum liderii-eprubetå distrug unitatea minoritå¡ii române¿ti din
Serbia de Nord-Est…(14 iulie 2018), Când e¿ecurile poartå baston de
orb… (28 iulie 2018), În cåutarea românilor „pierdu¡i” din Serbia de
nord-est (4 august 2018), Securile sunt mai pu¡ine la numår în Serbia
de nord-est decât cozile de topor (11 august 2018), Culturnicii de hârtie
ai MRP contra culturii na¡ionale române¿ti (18 august 2018), „Mamelucii”
de la Ministerul pentru... Românii de Pretutindeni (1 septembrie 2018),
Grija pentru românii din Serbia între dezinteres ¿i ridicol (8 septembrie
2018), Nici eroi, nici români! (15 septembrie 2018), Ministerul Românilor
de Pretutindeni un Taigunat al iluziilor? (29 septembrie 2018), Pericolul
accesului cameleonilor în CNMNR …/ Consiliului Na¡ional al Minoritå¡ii
Na¡ionale Române, n.n. (6 octombrie 2028), Patri(h)o¡ii nu pot fi purtåtorii
de istorie ai neamului românesc… (20 octombrie 2018), E ceva „putred”
în… Ministerul pentru Românii de Pretutindeni! (17 noiembrie 2018), U¿or
cu pianul pe scårile (ierarhice) ale CNMNR! (1 decembrie 2018), I pak,
despre… indiferen¡a guverna¡ilor români (22 decembrie 2018), „Alunga¡i
turma acestor netrebnici care nu muncesc nimic” (19 ianuarie 2019),
Cine vrea dispari¡ia limbii române din „loca¿ul fiin¡ei” române¿ti din Ser-
bia? (2 februarie 2019), Românii din Serbia pe „lista de a¿teptare” a sovro-
mului numit MPRRP? (9 februarie 2019), Cuvinte pentru impostori:
„Suntem români. ªi punctum!” (16 martie 2019), Cui îi e fricå de limba
vlahå?, I-VIII (6, 13, 20, 27 aprilie, 11, 18, 25 mai, 1 iunie 2019), Despre
indiferen¡a diploma¡iei române¿ti, cu mânie… (15 iunie 2019), Zgomotoro-
mânismul unor pseudo-lideri din Serbia de nord-est… (20 iulie 2019), De
ce MPRRP aruncå la co¿ul de gunoi al istoriei memoria românilor din
Serbia?! (27 iulie 2019), De ce politrucii români „fac paradå cu patriotismul
lor”… (3 august 2019), Despre paladinii unei minoritå¡i vulnerabile… (7
septembrie 2019), Românii din jurul grani¡elor dispar în tåcere!? (21
septembrie 2019), Teoria privind existen¡a limbii vlahe, un fals lingvistic!
(28 septembrie 2019), „Români” fårå identitate (23 noiembrie 2019), Cine
seamånå vânt, culege furtunå… (21 decembrie 2019) ¿.a.

Astfel de adevåruri sunt nu numai foarte crude pentru românii din
Serbia ¿i destul de rechizitoriale pentru o anumitå ac¡iune
diplomatic-guvernamentalå, dar ele constituie ¿i „degetul pus pe ranå”
întru tåmåduirea acesteia – sub acest aspect dl Florian Copcea roste¿te
råspicat „adevårul care doare”, de unde spiritul såu combatant ¿i foarte
incisiv în „tåmåduirea” unei cauze comunitare, a românilor „pierdu¡i în
istorie” din spa¡iul ex-iugoslav.

Diaristul scrie cu aplomb, recurgând la precizårile semantice din
DEX, despre „canalii”, „pigmei”, „moftangii”, „secåturi”, „bastarzi”, „pan-
glicari”, „paralitici”, „cosmopoli¡i”, „(ne)oameni”, „hibrizi”, „nulitå¡i”,
„måscårici”, „machiavelici”, „epigoni”, „mameluci”, „gågåu¡i”, „trântori”,
„netrebnici”, „tejghetari”, „panglicari”, „trådåtori”, „fantome”, „patrio¡i”,
„vråjma¿i”, „arlechini”, „limbu¡i”, „complexa¡i”, „Sisifii, Ivanii Turbincå ¿i…
românii!”, „comedian¡ii”, „bufonii, nebunii, nerozii”, „militanti¿tii” dispera¡i,
„buticarii” (din strada Mihaila Avramoviæa 12, Belgrad)...

Dar ¿i despre „glorie”, „trecut”, „fobie” (a unor „romunculi” denumi¡i
astfel de Eminescu), „fic¡ional”, „mizerii”, „nåluci”, „imposturå” (I-III), „stra-
tegic”, „bofonierie”, „calvar”, „bairam”, „matrapazlâcuri”, „¿ase!”, „cetå¡e-
nie”, „capcanå”, „oglinzi”, „poveste” ¿.a., fåcând o radiografie criticå a ti-
purilor ¿i moravurilor care nu fac cinste cauzei românilor din Banatul
sârbesc, dimpotrivå, de aceea ac¡iune gazetåreascå se constituie drept
un rechizitoriu, la cumpånå de secole (¿i milenii), cu båtaie diplomaticå
¿i istoricå inubliabilå, nobilå, de stringentå actualitate.

Dl Florian Copcea, care - se vede clar - ¿i-a însu¿it nervul expresiv,
argu¡ia argumenta¡iei ¿i, desigur, luciditatea viziunii eminesciene (dacå
nu cumva este de-a dreptul afin cu arhetipul gazetarului de la „Timpul”,
de excep¡ie ¿i mereu actual, de vreme ce îl are pe Eminescu foarte aproape
în aceste tablete, citându-l ori de câte ori este nevoie), spune lucrurilor
pe nume, punând mult suflet (de afinitå¡i elective aproape) cu cona¡ionalii
„fårå patrie” din Banatul sârbesc.

Cartea aceasta, despre Românii pierdu¡i în istorie..., raportabilå ¿i
la alte confinii etnice, nu e o simplå culegere de tablete gazetåre¿ti, ea ar
trebui så ajungå atât la to¡i românii din Serbia cât ¿i pe mesele oficialilor
de la Bucure¿ti, în cabinetele ministeriale ¿i diplomatice, acolo unde se
„iau måsuri” ¿i se „pune la cale...”, prin varii strategii ¿i fonduri båne¿ti,
soarta românilor din afara grani¡elor, de dincolo de fruntarii, cu privire
specialå la românii din Serbia.

Cinste ¿i onoare luptåtorului autor Florian Copcea, prieten necon-
di¡ionat al spiritului identitar ¿i entitå¡ilor române¿ti transfrontaliere!
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O impresionantå lucrare în domeniu, temeinic elaboratå ¿i punctualå
sub aspectul referin¡elor scriitorice¿ti din literaturile lumii, ne oferå
criticul ¿i istoricul literar Gheorghe Glodeanu. Pasionat de poetica prozei
fantastice, criticul universitar de la revista båimårean „Nord Literar”
publica, în 2014, lucrarea de sintezå „Orientåri în proza fantasticå
româneascå,” - pasiune veche, adolescentinå – convins cå „Proza fantas-
ticå ne înva¡å cå realul este banal doar în aparen¡å, adevåratele sem-
nifica¡ii fiind bine camuflate în spatele cotidianului, dincolo de suprafa¡a
lucrurilor...” În¡eleaså astfel, „pledoaria” fantasticologului nostru se con-
cretizeazå în prefa¡a unei mai recente lucråri, „Între real ¿i imaginar.
Incursiuni în proza fantasticå francezå din secolul al XIX-lea” (2020),
intitulatå chiar a¿a: „O nouå pledoarie pentru literatura fantasticå”.

Recenta „panoramå” absoarbe, de fapt, materia de facto a abordårii
precedente, vådind o preocupare constantå ¿i o concep¡ie structural-me-
dularå a problematicii. Încå din anii ‘80 ai secolului trecut, criticul in-
vestigase „poetica” fantasticului cu privire la proza lui Mircea Eliade,
modalitate prin care omul modern råspunde provocårilor lumii în care
tråie¿te, printr-o permanentå revelare morigeratorie a sacrului în relieful
existen¡ei profane. De la „poetica” fantasticului eliadesc, la aceea cu
problematicå fantastico-filosoficå din proza eminescianå, pânå la autori
mai apropia¡i de noi, precum Ioan Petru Culianu ori Mircea Cårtårescu,
dl Gh. Glodeanu ¿i-a rotunzit preocupårile în sinteza asupra literaturii
fantastice române¿ti (2014), pentru ca în lucrårile apårute în acest an
(Între real ¿i imaginar ¿i Råtåcind printre himere, 2020) så-¿i extindå
domeniul în cadrele literaturii universale, de la cea americanå, englezå,
francezå ¿i germanå, la literaturile irlandezå, argentinianå, ruså, italianå,
austriacå, belgianå, spaniolå ¿i, desigur, românå (cu referiri punctuale
la Mihai Eminescu, Mircea Eliade ¿i Vasile Voiculescu).

„Ideea realizårii acestei panorame a literaturii fantastice – mårturi-
se¿te autorul -  mi-a venit parcurgând nenumåratele antologii, dic¡ionare
¿i lucråri teoretice consacrate unui fenomen care ¿i-a dovedit din plin
virilitatea de-a lungul timpului (...) În felul acesta, a luat na¿tere ideea
unei panorame mult mai ample, în care fiecare scriitor så beneficieze de
o scurtå prezentare biobibliograficå ¿i de analiza unuia sau mai multor
texte reprezentative.” Materialul este distribuit pe capitole, fiecare capi-
tol din cele XII fiind consacrat unei literaturi, principiul de selec¡ie cå-
låuzitor constituindu-l „valoarea esteticå a operei”, fårå ca autorul så
aibå „preten¡ia exhaustivitå¡ii” ¿i cu precizarea cå, dorind a råmâne în
interiorul „poeticii” respective, nu a extins discu¡ia ¿i asupra altor forme
înrudite ale genului (literatura fantasy sau literatura S.F.). Literatura
fantasticå „presupune intruziunea brutalå a supranaturalului în real,
în timp ce genul fantasy (din literatura anglo-saxonå, n.n. ZC) ne trans-
pune în plin miraculos” (gen J.R.R. Tolkien, J. K. Rowling, George R.R.
Martin). În timp ce literatura de anticipa¡ie vizeazå, în virtuale acolade,
cuceriri (pseudo)¿tiin¡ifice din lumea unui viitor ipotetic, literatura
fantasticå „se întoarce înspre lumea miturilor ¿i a credin¡elor populare”.

Într-un excurs preliminar asupra problematicii respective, Conceptul
de literaturå fantasticå, autorul, având în vedere modificårile survenite
de-a lungul timpului, men¡ioneazå „dificultatea” de a defini fantasticul
cu exactitate (îndeosebi conceptele generative fantastic ¿i fantasy/ spe-
cific literaturii anglofone), referindu-se la o seamå de cercetåtori din cultu-
ra românå ¿i universalå, din domeniul fantasticologiei, de la Roger
Caillois, Marcel Brion, Renéde Solier, Tzvetan Todorov, Marcel Schneider,
Michel Foucault, Howard Phillips Lovecraft, Jean-Baptiste Baronian,
Louis Pauwels, Jacques Bergier, Jean Fabre, la Andrian Marino, Matei
Cålinescu, Sergiu Pavel Dan, Ion Biberi, Al. George, Nicolae Ciobanu,
George Bådåråu, Ovidiu Ghidirmic, Ion Vultur, Ilina Gregori, Ion Råducea,
Cosmin Per¡a, Cåtålin Ghi¡å ¿. a. Så re¡inem ¿i pårerea criticului ¿i istori-
cului literar Nicolae Manolescu, autorul Istoriei critice a literaturii române,
care în¡elege fantasticul ca „un armisti¡iu fragil între for¡ele imagina¡iei
¿i for¡ele logicii, pe care atât declararea råzboiului, cât ¿i încheierea unei
påci adevårate l-ar periclita ¿i distruge.”

Cå fantasticul cunoa¿te varii formule, de la cel „terifiant”, „horror”,
„deimografic” (R. Caillois, H.P. Lovecraft, Cåtålin Ghi¡å) la cel „psihologic”,
„absurd”, „minimalist”, „delirant” ori „de interpretare” (Cosmin Per¡a) -
noi i-am zice acestuia din urmå „fantastic eseistic” (cu aplica¡ie bunåoarå
la Mircea Eliade) -, este un fapt constatat ¿i probat pe categorii de opere,
de unde ¿i abunden¡a de abordåri teoretizante mai credibile sau mai
pu¡in probante.

Sinteza panoramicå universalå din RÅTÅCIND PRINTRE HIMERE (Tipo
Moldova, 2020) reia, a¿adar, în versiune prescurtatå ¿i revåzutå, „unele
lucruri prezente în cår¡ile mele anterioare”, în primul rând considera¡iile
privind autorii francezi investiga¡i în lucrarea precedentå, Între real ¿i
imaginar („ªcoala Ardeleanå”, Cluj-Napoca, 2020). Este vorba de „cei mai
importan¡i autori francezi de prozå fantasticå din secolul al XIX-lea”,
precum Honoré de Balzac, Prosper Mérimée, Villiers de l’Isle-Adam, Guy
de Maupassant, Maurice Renard, Marcel Jouhandeau, Jean-Louis Bou-
quet, fiind låsa¡i pe dinafarå, în capitolul respectiv (II), scriitori din
acela¿i „secol de aur” francez, aborda¡i în lucrarea anterioarå, precum

O panoramå a literaturii fantastice euro-atlantice:

GHEORGHE GLODEANU:
„RÅTÅCIND PRINTRE HIMERE”

(T(T(T(T(Tipo Moldova, 2020, 592 p.)ipo Moldova, 2020, 592 p.)ipo Moldova, 2020, 592 p.)ipo Moldova, 2020, 592 p.)ipo Moldova, 2020, 592 p.)
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Jacques Cazone, Charles Nodier, par¡ial Vic-
tor Hugo, Eugène Sue, Paul Gavarni, Gérard

de Nerval, Barbey d’Aurevilly, Théophile Gautier,
Charles Rabou, Paul Gavarni, cuplul Erckmann-
Charrian etc.).

Primul capitol, Literatura americanå, cu-
prinde articole dedicate unor autori din epoci
diferite pe o duratå de douå secole, în parte tra-
du¿i ¿i la noi, precum William Austin, Washing-
ton Irving, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan
Poe, Ambrose Bierce, Henty James, Edith
Wharton, Edwuard Lucas White, Howard Phillips
Lovecraft, Richard Matheson, Ray Bradbury,
Stephen King.

Sunt de gåsit în literatura americanå toate
temele literaturii fantastice pe care fantastico-
logii le-au identificat ¿i descris, construind con-
cepte privind modalitå¡ile de manifestare a fan-
tasticului, fantasticologia devenind azi o dis-
ciplinå nouå în domeniul mai amplu al nara-
tologiei.

Al treilea capitol, dedicat Literaturii engle-
ze, are în vedere autori de seamå în domeniu ¿i
binecunoscu¡i, tradu¿i în multe limbi europene
¿i care au dat impulsuri acestor literaturi, pre-
cum Mary Shelley, Montague Rhodes James, W.
W. Jacobs, Robert Swythe Hichens, Herbert
George Welles, Algernon Blackwood, Oliver On-
ions, Philip MacDonald. La fel literatura germa-
nå, cu Adelbert von Chamisso, E.T.A. Hoffmann,
Hans Heinz Ewers (IV).

Dacå din literatura irlandezå putem re¡ine
pe un Bram Stoker, bunåoarå (V), din cea argen-
tinianå avem nume foarte cunoscute, precum
Jorge Luis Borges, Silvana Ocampo, Julio Corta-
zar sau Adolfo Bioy Casares (VI).

Nici literatura ruså nu este mai prejos cu
Alexander Pu¿kin, Nikola Vasilievici Gogol, Niko-
lai Semionovici Leskov, Mihail Bulgakov (VII). La
fel literatura italianå, cu cunoscu¡ii autori Gio-
vanni Papini, Dino Buzzati, Giuseppe Tomasi di
Lampedusa (VIII).

Dacå din literatura austriacå este selectat
doar Franz Kafka (IX), din cea belgianå îi avem
comenta¡i pe Jean Ray, Jean Muno, Thomas
Owen (X), iar din literatura spaniolå doi autori:
Pedro Antonio de Alarcon ¿i Gustavo-Adolfo
Becquer (XI).

Din literatura românå avem selecta¡i doar
trei autori, reprezentând formule fantastice dife-
rite, precum Mihai Eminescu, Mircea Eliade ¿i
Vasile Voiculescu, primilor doi autorul acordân-
du-le abordåri individuale, celuilalt fåcându-i
loc de cinste în lucrarea din 2014 amintitå.

Pentru unii scriitori, observa autorul în lu-
crarea precedentå, abordarea modalitå¡ilor fan-
tastice a constituit „un refugiu în lumea imagi-
narului, oferind o serie de iluzii consolatoare la
marile probleme existen¡iale cu care se confrun-
tau”, genul acesta literar sfidând norme, cons-

trângeri ¿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 clasi-
cistå care instituise norme ¿i reguli de neîncål-
cat. Dincolo de excesul de ra¡iune ¿i rigoare, li-
teratura fantasticå este în general creatoare de
noi lumi imaginare, nu neapårat ca „evaziune”
ci ¿i uneori ca „replicå”, „atitudine”, „alternati-
vå”, confort ideologic, estetic, spiritual. Astfel de
opere constituiau „replici estetice” la o lume ra-
¡ionalist oglinditå în artele epocilor respective,
fie cå e vorba de impetuoasa dezvoltare a „rea-
lismului” ori de alte „cuceriri” ale pozitivismului
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.

Sprijinindu-se ¿i de data aceasta pe o biblio-
grafie strânså ¿i esen¡ialå (antologii, opere, refe-
rin¡e critice, pp. 579-589), criticul reu¿e¿te så-¿i
structureze lucrarea în XII de capitole, oferin-
du-ne o imagine de ansamblu a fenomenului
care ¿i-a dobândit recunoa¿tere, prestigiu ¿i cir-
cula¡ie în cadrul literaturii universale.

Alcåtuitå dintr-o selec¡ie de articole mono-
grafice, lucrarea a råmas la aceste propor¡ii, de¿i
ar fi putut intra în sumar ¿i al¡i autori. „Practic,
men¡ioneazå autorul, despre fiecare dintre ei
s-ar putea scrie o carte fascinantå. Înså, o ase-
menea lucrare ar fi råmas fragmentarå, incom-
pletå. Nu ar fi sugerat a¿a cum se cuvine marea
bogå¡ie a fenomenului ¿i nu ar fi oferit suficiente
informa¡ii despre acei creatori care ¿i-au
asumat în mod con¿tient literatura fantasticå.”

În acest fel s-a nåscut „ideea unei panora-
me mai ample”, sprijinitå pe autori reprezentativi
din spa¡ii geografice diferite, rezultând aceastå
cartografiere panoramicå la scara geografiei lite-
rare euro-atlantice. Panorama în cauzå ar putea
fi extinså ¿i la spa¡iul asiatico-pacific, investi-
gându-se sub acest aspect mari literaturi de
tradi¡ie precum cele arabå, indianå, chinezå,
japonezå etc.

Realizând aceastå cålåtorie fascinantå în
literatura fantasticå din spa¡iul euro-atlantic,
autorul re¡ine de fiecare datå modalitatea ¿i
felul în care problematica operelor respective a
råspuns unor orizonturi de a¿teptare, consti-
tuind totodatå culoare de evaziune în sfera ima-
ginarului, ca alternativå la realitå¡i sociale, cul-
turale, spirituale, ba uneori ¿i politice sau religi-
oase. În general, omul de totdeauna ¿i de pretu-
tindeni, având de optat între „adevårul” relativ
¿i „misterul” fundamental al existen¡ei, ¿i-a ex-
primat aderen¡a/ afinitatea 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...

Så amintim cå în lucrarea precedentå dl
Gh. Glodeanu identificase ¿i comentase Miturile
literaturii fantastice, investigând o literaturå de
specialitate nu la îndemâna oricui. Autorul re¡i-
nea, pe urmele lui Roger Bozzetto, câteva mituri
„redescoperite” de literatura fantasticå, precum
Leviathanul biblic, Oneiros din mitologia greacå,
Mefisto-ul faustian, vasele fantomå din mitolo-
giile nordice ¿i altele de datå mai recentå (Fran-
kenstein, 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 Extre-
mul 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”/ horror, 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 neosteni-
tå dintre Bine ¿i Råu. De unde acea „emo¡ie fan-
tasticå” de care vorbea Roger Bozzetto, reacti-
vând teme ¿i angoase arhaice (nelini¿tea, oroa-
rea disipatå de personaje malefice precum
fantomele, 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 în-
doialå stabilitatea realitå¡ii”, instituind dupå caz
„neîncrederea sau teama”).

„Noile contexte sociale – observase autorul
– pot reactiva temerile ancestrale pe care
råspunsurile furnizate de mituri ¿i de religie
le-au atenuat. Textele ¿i produc¡iile cinemato-
grafice sunt în måsurå så le readucå în actua-
litate, 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, fan-
tasticul 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.

Resurec¡ia, în plan cinematografic, a unui
tip de fantastic care genereazå sentimentul fricii
poate fi în¡eleaså ¿i ca un fel de „imperialism”
occidental-atlantic abuzând sensibilitatea po-
poarelor prin orori, crime, monstruozitå¡i ¿i fapte
abominabile. Iatå cå poetica fantasticului se
complicå cu semnifica¡ii multiple în epoca mo-
dernå, de unde dificultå¡ile receptårii ¿i definirii
fantasticului, imposibil de caracterizat în tota-
litate „fiind mult prea bogat în semnifica¡ii ¿i
mult prea important pentru ca discursul critic
så îl poatå fixa în mod irevocabil”.

Autorul face dovada unei temeinice docu-
mentåri, cu bibliografia la zi, ¿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 fantasti-
cului, criticul -  care a abordat cu voca¡ie ¿i re-
zultate indimenticabile problematica la nivelul
literaturii române - se dovede¿te un bun fantas-
ticolog ¿i fa¡å de literatura euro-atlanticå din
secolele XIX ¿i XX, lucrarea de fa¡å constituind
un reper în domeniu, o lucrare de referin¡å.
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ªAPTE VIEºI
Alin birmanezul meu îmi lipse¿te
se plimbå prin caså când dorm
este o noapte deaså
calc atent prin ea
så nu-l strivesc pe Alin
care se plimbå în mine
mai vorbim spre diminea¡å
înainte så plece în altå via¡å

TURTÅ DULCE
de la un timp
nu mai accelerez via¡a
pilotul din mine preferå
capsula timpului
prinså între coper¡ile spa¡iului
o cålåtorie fårå barbå
acolo voi sta asemeni globule¡elor
din brådu¡ul universului
voi asculta multe colinde
voi viziona toate filmele
care puteau salva lumea
iar mo¿ul nu ¿tiu care mo¿
îmi va oferi turtå dulce
så nu-l uit pe Dumnezeu!

CONªTIINºA

dacå îl împingi în gol
nu înseamnå pråbu¿ire
con¿tiin¡a are aripi
pe care un vânåtor
nu le poate smulge
dacå coboarå for¡at
pe treptele negre
penajul lumineazå calea
uneori våd pe cer
multe aripi colorate
este mare sårbåtoarea
deasupra pådurii
o imagine råsturnatå
care se scuturå
de vreascuri

HECATE

am încercat så ascund tåcerea în oglindå
un dialog surd ¿i aburit de spaimele
din lacrimile ascunse în batiste
nu mai este la modå parfumul batistelor
mirosul tåu de fecioarå albå-imaculatå
vorbesc singur cu ce våd prin ferestrele din
mine
nu mai plec în tine nu må mai furi¿ez noaptea
când florile dorm ¿i pot fi furate
când respiri topind întunericul din mine din
noi
noi care suntem pleca¡i demult într-o
prea târzie toamnå fårå måturåtorii
care ne cautå între frunzele de aur
asemeni bånu¡ilor noroco¿i
am încercat så ascund tåcerea
dar Hecate are înfå¡i¿area ta
o våd dansând în oglinda din noapte
¿i må sperie de moarte

LINIªTEA

lini¿tea nu-mi apar¡ine
alunecå din mine
ca o amantå neuitatå
må chinuie pantofii ei decolora¡i
picioarele deschise
ca poartå påcatului
o femeie care fuge
¿i pe care o caut
chiar dacå m-am obi¿nuit cu ea

IARBA REGILOR PLÂNGE

am scris poeme despre moarte
am uitat de brådu¡ul care o så tråiascå
în ciuda noastrå
mo¿ul nu vine în zona interziså
aici iarba regilor plânge
iar copii au devenit digitali
stau ascuns dupå cuvinte
desenez moartea cå o stare obi¿nuitå
demult vorbeam singur
acum pe stradå vorbim singuri
cum så scriu despre moarte
despre bomboane online
nu cele din cåu¿ul copiilor
am uitat cå voi nu mai sunte¡i
demult pe aici-pårin¡i mei
iar copii mei refugia¡i exerseazå via¡a
într-un alt decor de film-conven¡ie
despre Terra
sau despre apa de pe Lunå
care este a de¿tep¡ilor
cum este så conduci oameni izola¡i
cum este så le vorbe¿ti de viitor
cum vom tråi într-o lume goalå
Dumnezeu ne avertizeazå
cum o face dintotdeauna
iar noi nu ¿tim så ne rugåm
nu ¿tim så ne întoarcem în
grådinile Lui
unde timpul ne apar¡ine

BRAZDA LUI PASCAL

nu lega båtrâne¡ea de gard
ca un cal obosit de atâta muncå
pe furtunå cad frunzele de orice fel
indiferent de vârstå
nu låsa calul båtrân så doarmå prea mult
pune-l så tragå cu mintea fiecare speran¡å
så priceapå tinerii de ce brazda are matematica
lui Pascal
iar adâncimea are filozofia ei
¿i mai ales laså frâiele libere
cå nu se ¿tie când un cal båtrân
îl apucå pandaliile ¿i
te aleargå timpule de nu te vezi
cum aleargå un tânår o fecioarå
care înoatå în roua ierbii de primåvarå

BILETE DE CÅLÅTORIE

uite cum cad frunzele
la douåzeci de ani
tinere-uneori bolnave
iar eu am råmas uitat
într-o pådure care moare
îmi amintesc cum mama
privea din fereastrå copilåria mea
Iar eu nu ¿tiam
cum este toamna amintirilor
acum må caut în tine femeie
mai sper så nu uit cine este în fotografie
tu vrei så te iau de mânå så zburåm
Iar eu nu mai am bilete de cålåtorie
iar tinere¡ea ta nu va intra în mine

ASTRAEA

nu a¿tepta så cadå fructele copacului
pânå la încårun¡ire
fiecare secundå a ierbii este scurtå
ca fericirea fluturilor
cum niciodatå timpul nu are etalon
decât repetarea dimine¡ilor
din crânguri
muzica care te ridicå
cu aripile de înger
nu a¿tepta nimic din ce trece

pânå acolo respirå via¡a
care se reface dupå ploile din
noi
când Astraea se pregåte¿te
så facå dreptate
semn cå mai avem vreme
de cosit stele
mai avem vreme så fim buni
ca speran¡a

PICÅTURA CHINEZEASCÅ

povestea mea este a voastrå
voi alege¡i personajul favorit
jocul acesta cu be¡i¿oare
este ca ¡esåtura chinezeascå
nu pot så må prefac
cum nu pot så mint
o poveste råmâne dacå doare
dacå se face de râs
sau are final dincolo de oase
amestec be¡i¿oarele
¿i trag de cel
care nu dårâmå iluziile
iluzii care dispar
când mâinile tremurânde
citesc fa¡å ta
nevåzutå niciodatå
o poveste despre mine
pe o pânzå chinezeascå-complicatå
care vrea så tråiascå
când be¡i¿oarele cad pe mine
ca picåtura chinezeascå

VALSUL FINAL

nu te uita în inima mea
care inundå mårile din mine
nu te ascunde dupå cuvinte trecute
care råtåcesc în pustiul adormit
ascultå doar odatå
strigåtul meu îmbåtrânit
care se stinge ca un apus
sugrumat de noapte
mai avem timp så ne certåm
pentru por¡ia de Iubire pierdutå
dar noi ståm la televizor
fårå så ne recunoa¿tem
¿i vorbim despre trecut
într-un azil
a¿teptând ca o recompenså
valiza cu amintiri-dacå am fost cumin¡i
apoi încercåm un vals înecat în ochii tåi
ultimul pânå la scufundare
fårå cadrul metalic fårå de care
altcineva nu ajunge aici
în locul unde valsul final nu moare

PERESTROIKA
POSTMODERNISMULUI

så scrii un poem despre poeme
sau despre metaforizarea toamnei
pare imposibil la muritori
moartea nu este demnå de postmodernism
este prea rece prea are capul în nori
poemul asta este refuzat nu este suspendat
din dragostea alergatå de Baudelaire
este antipaticå povestea fårå capcane
fårå mizeriile aruncate pe tavan
un lucru este sigur
este un co¿mar
care må dezleagå de femei
de tot ce este crud în naturå
fårå logicå fårå strigåt
o perestroika printre poeme
a¿a voi scåpa de anatema
postmodernismul din ficat

PPPPPoooooemeemeemeemeeme NISTOR NICOLAE
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Poetå cutreierând, pe filon
livresc, o întreagå lume a con-
cretului ¿i a corporalitå¡ii, re-
flectatå în metafore-simbol,
eponime, a¿ putea zice, SIMO-
NA-GRAZIA DIMA adaugå, prin
recentul såu volum, Havuz (Edi-
tura Tracus Arte, 2020, 84 p.),

noi tråsåturi la un profil liric îndeob¿te recunoscut a
fi unul de elevatå medita¡ie. Glisând cu o instinctivå
ostenta¡ie între resim¡ite reificåri, generatoare de ståri
suflete¿ti disforice, ¿i compensative zone ideatice,
de fervori transcendentale, aceastå liricå se aflå, de
fapt, într-o dinamicå a antinomiilor imaginare, decan-
tatå cu o lucidå în¡elegere a propriei condi¡ii existen-
¡iale. „Fiicå a focului originar”, de „singularå” ipostazå
¿i „de-o energie asumatå precum o flacårå rece”
(Gheorghe Grigurcu – în recomandarea de pe coper-
ta a IV-a), poeta ne propune, prin metafora-simbol a
„havuzului”, ¿i partea corelativå a antinomiei; cåci
ce ar putea fi imaginea amenajårii arhitecturale, cu
„låca¿ul etajat al artezienei”, decât o medita¡ie ce
atinge profund ¿i organic sufletul, a¿ezându-se acolo
precum apa de limpezimi celeste, „seninå, împåcatå,
dincolo de lucruri ¿i de vis”? Medita¡ie congruentå
cu o stare de spirit reveriantå, menitå a-i defini do-
rin¡e, aspira¡ii, op¡iuni: „Acolo-ai vrea så fii,/ în sulul
ei lunecåtor, unde nu-i niciun ornament/ ¿i fericirea-ab-
soarbe. Gata så pleci, e deja-n tine,/ fårå s-o fi atins,
¡i se love¿te, zglobiu, de ghizdul/ inimii, întruna renås-
când. ªi astfel,/ calea prin pådure ¡i-e sigurå, protegui-
tå.” (Havuz).

Imaginea „apei care nu mai cade”, cu roiul de
„intangibili stropi”, este, de-a dreptul, observå poeta,
„muzicå, rotire ¿i tåcere/ în marmura unui havuz”,
reînviind – într-o „¡intå a visului, atinså” – „¡åri înde-
pårtate, vaste/ cu ierburi încâlcite-n ve¿nicie/ ¿i min-
tea-ntotdeauna-n altå parte.” (Havuz. Rotundul mar-
murei).

ªi, în sfâr¿it, palpitul apei scåldate în raze „pe
marmura havuzului”, evocat în piesa care încheie
volumul, într-o viziune de rotunzire centripetå, dezvol-
tând un „tainic vuiet, în apropiere ¿i departe,/ vântosul
labirint al scoicii nesfâr¿ite/ påtruns e de-o nelini¿te/
asemeni firii cu pletele-ncurcate”, ca într-un climax
al vederii interioare: „Nimeni aici så mai tresarå,/ dar
o intensitate vede,/ când noi ne stråduim så în¡ele-
gem/ subtilul caier de la temelii.” (Havuz. Dar o inten-
sitate vede).

Definindu-se memorabil, într-o percep¡ie oximo-
ronicå, drept „crin de metal în clocot”, sufletul, mereu
în cåutare de certitudini, al poetei denun¡å o mistui-
toare aspira¡ie a integralitå¡ii ¿i a desåvâr¿irii sale:
„Uneori culoarea mea så poatå coborî ca så-mi plân-
gå/ alåturi, alteori pe locul ei un vârtej så pulseze,
gol/ (...)/ Så nu må îndoiesc vreodatå de ea, de¿i am
învå¡at/ cå-i atât de hoinarå (...)/ Ridic bra¡ul s-ating
cupa de aur ¿i-n clipocitul/ nectarului mi-e limpede:
ea ¿tie cå în cinstea ei închin.” Aceastå imperioaså
dorin¡å de a-¿i asuma ¿i defini „culoarea” de sine
implicå o inefabilå stare de spirit, dar ¿i o viziune
fantasmatic-ineluctabilå a gra¡iei poetice, în intersti¡ii
pacificatoare: „Chiar ¿i cu ochi pleca¡i, negre¿it så-i
ghicesc prezen¡a./ Iar ea så fie, apoi så nu mai fie,
pentru a fi din nou./ Så må sperii u¿or, så må bucur
îndatå.” (Culoarea mea).

Obsedatå parcå de harul predestinårii sale, poe-
ta este de fiecare datå prezentå în aceste admirabile
texte, care, deopotrivå, o exprimå ¿i o con¡in. Hotårâ-
tå a releva prin virtu¡ile poetice¿ti „cuvântul pânå la
capåt”, „iar ¿i iar, de la-nceput”, dar cu teama de a
pronun¡a ¿i ultima silabå, precum romanticul Dionis
din filosofica nuvelå eminescianå, silabå declan¿a-
toare de apocalipså, de pråbu¿ire a templului ceresc
¿i de aducere a „potopului lui Noe”, poeta råmâne
într-o adåstare proprie principiului etic: „Abia când
legea-mi va fi treazå în minte,/ îl voi rosti. Morman
de foc, jåratic/ invizibil, va fi mereu întâiul pentru
mine./ De¿i încoronat, umil./ (...) / Nu uit, subzistå o

primejdie,/ încå: ultima lui silabå s-o pronun¡i/ e mult
prea mult. Rostitå, ar chema potopul,/ s-ar îneca în
el ¿i Noe, fårå glorie (...)/ Så-l/ spun pânå la capåt,
oceanul s-ar face/ pendul sålbatic între ¡årmuri, s-ar
frânge/ timpul...” (Cuvântul pânå la capåt). Alteori,
cu trimitere la acela¿i complex piric, este evocatå
„combustia blândå”, „adevårata vâlvåtaie” a „copacului
orbitor, tråsnit întruna”, ce se va zåri pe cer „tranda-
firie, în seara cu privighetori,/ purificatå”, påtrunzând
cu våpaia ¿i razele sale „perdeaua norilor ¿i filamen-
tele/ cuvintelor, subpåmântene./ Eliberatå, ea se face
fluviu, fruct zemos,/ imens ¿i-n lume arde-acum un
singur foc.” (Ardere). Aceea¿i dezvåluire a gândului
poetic atotprezent ¿i asumarea condi¡iei rostitoare
(„povestirea” ¿i „povesta¿ul”) – care este, în egalå
måsurå, liba¡ie cu ambrozia zeilor ¿i împårtå¿anie
charicå, atunci când nu trimite direct la simbologia
meliferå – se regåsesc în câteva texte cu rezonan¡å
de ars poetica (Fagure alb, Mierea prefåcutå în vin)...

Numai dacå am aminti câteva trimiteri ¿i tot
vom putea în¡elege cå fibra clasicistå a poetei filolog
Simona-Grazia Dima (traducåtoare din poezia fran-
cezå ¿i eseistå încercatå, de la Baudelaire ¿i Verlaine
la Rimbaud ¿i Mallarmé), o ajutå så construiascå în
regimul unei postmodernitå¡i de mari libertå¡i imagi-
native. Aceste prezen¡e ale unor antichitå¡i cultural-
mitologice ¿i biblice, acest ferment de teme ¿i moti-
ve perene, acest pigment de structurantå pastå ima-
ginativå oferå o înaltå perspectivå a spiritului poetic
atât de manifest în mårturisirile-i despovåråtoare:
„figura sfinxului”, „apa râului visat de Heraclit”, reliefuri
stâncoase, plaje marine, savane africane, cålåre¡ul
negru în viforos galop prin „ierburi hipnotice”, „aurifera
lânå/ cu firul lung”, silueta pelerinului „pe umeri cu
hlamida larg deschiså”, zeul Cronos „ce ne pofte¿te
înåuntru”, Edenul din presim¡iri, diluviul ¿i „sâmbure-
le-martor”, „ginga¿ul tårâm al Hadesului”, „harfele as-
cunse” din apele mårii, „anticii autori/ de mult pier-
du¡i” ¿.a.m.d...

Aed al spiritului radiografiindu-¿i condi¡ia exis-
ten¡ialå sub mereu celesta nevoie de transfiguråri
consolatoare, Simona-Grazia Dima este, pe filon cul-
tural de larg orizont, o poetå de substruc¡ie „clasi-
cistå”: atât de frecvente sunt imaginile „antichitå¡ilor”
¿i, în general, arealul de însemne cu sugestive ideo-
grafii, un fel de apel poetic la teme, motive ¿i simbo-
luri de reale disponibilitå¡i lirice: Rugåmintea cåtre
Sfinx, lntâmplare cu mituri, Eden, Magul apei pure,
Cântecul sclavilor, Eden. Prin artele rodirii, Dupå
diluviu etc.

A se observa cå, sub cerul unor astfel de „anti-
chitå¡i”, fie ele ¿i de areal mediteranean-asiatic, se
joacå o reflec¡ie întoarså cåtre sine, nu de pu¡ine ori
reflectatå în arte poetice de amplå conjunc¡ie sufle-
teascå. A¿teptând så se depunå „drojdiile zilei” ¿i så
se iveascå „zâna zâmbitoare”, poeta e de¡inåtoarea
unei „baghete de electrum”, ale cårei stråluciri de aur
nativ, argintiu, maleabil ¿i ductil, sugereazå op¡iunea
pentru „culoarea” râvnitå, evocatå în poema deja ci-
tatå, Culoarea mea: „Ah, poetul, tot tânår,/ tot neins-
truit, incorigibil./ Când toatå lumea scrie/ pe ecran,
pe hârtie,/ el zgârie stânci,/ când to¡i se delecteazå/
cu sufleuri tandre, el î¿i/ rostogole¿te pe gâtlej/ nisip
din genunea oceanelor./ (...) / Dacå se rupe cerul/ ¿i
schijele de stele cad,/ el nu dispare-n patru vânturi,/
ci-a¿teaptå în¡elegåtor, atât cât ¡ine/ canonica erå
de somn,/ så se a¿tearnå drojdiile zilelor,/ iar zâna
zâmbitoare de pe scenå s-arate,/ cu bagheta de elec-
trum, via¡a.” (Bagheta de electrum).

Agila spontaneitate a inspira¡iei poetice, u¿urin¡a
de a gåsi lexematic coresponden¡e semnificate de
un impact „oximoronic” aproape ¿ocant, mobilitatea
viziunii pe rela¡ia relief imanent-contingen¡ial – idea-
litate transcendentå, toate acestea dezvåluie spiritul
filologic al autoarei, sim¡ul exact al transpunerii în
vers, în general, ¿tiin¡a de a construi poemul în mod
centripet, nu centrifug – cum afirma undeva ªtefan
Aug. Doina¿ –, oferind textelor coeren¡å, structurare
pe anumite imagini, metafore ¿i simboluri. Iatå, spre

exemplu, o altå metaforå-simbol, reiteratå de-a lungul
volumului în texte-variante, aceea a baobabului,
arborele de dimensiuni uria¿e din Africa tropicalå, cu
lunguie¡e fructe comestibile, sugerând longevitate
secularå, rezisten¡å, rezilien¡å, durabilitate, toate
acestea fa¡å în fa¡å cu timpul care macinå toate exis-
ten¡ele ¿i nu iartå. Baobabul „dispre¡uie¿te” plopii,
lipindu-se „cu nara de cåile cere¿ti”: „Adulmecå incinta
sacrå de sus ca pe-un vânat/ ¿i cautå ho¡e¿te marea
zei¡å adormitå/ în catul de ivoriu-al înål¡imii albe./
Leit un buzdugan proptit de nori...” Aerul din jurul lui
„se face porumbel”, iar în vinele sålbatice „îi picurå
esen¡a,/ apoi depune delicat/ oul de vis al nimånui/
pe crengile din vârf, în bra¡ele zei¡ei –/ måtåsoase,
aproape-evanescente.” (Baobab. În bra¡ele evanes-
cente). „E crudå ¿i perfect de inutilå veghea lui”,
spune altundeva poeta, baobabul fiind totodatå „un
du¿man al slåbiciunii”, care „adulmecå fanatic treptele
cere¿ti,/ decis så le transforme-n carne/ ¿i putere.
Aseamånå templul de sus/ cu orice trup ¿i crede/ cå
poate så-i propteascå/ în tårie catul de filde¿/ cu buz-
duganul sprijinit de nori ¿i vise.” (Baobab). Sau aceas-
tå referin¡å foarte sugestivå la „brutalul arbore, plin
de dispre¡/ fa¡å de plopul-domni¿oarå”, care, obsedat
fiind de „înrudirea/ cu cei de sus”, sperând utopic în
„nunta din visul såu nebun” cu „zei¡a templului ce-
resc”, se-nal¡å tot mai sus, „vertiginos”: „Aievea-i
nunta nu fiindcå baobabul/ are-un trunchi puternic,
cåci este orb/ ¿i-n sol nu s-ar putea men¡ine drept/
fårå eterul care-l sprijinå din nevåzut.” (Baobab. Aie-
vea-i nunta).

Se cuvine a observa cursivitatea fonicå ¿i ritmul
bine „temperat” al versului, lucrat prin contrageri de
lexeme, o fonicitate de metronom, dezvåluind sensibi-
litatea ritmatå a unui „clasicism” imanent, de care
aminteam mai sus. Un clasicism conjugat cu metafo-
re-simbol ¿i imagini de pitoresc geografic din toatå
lumea. Întregul volum intrå sub un motto din poezia
englezului de acum douå secole, Matthew Arnold,
poet ¿i critic, evocând spiritual „acel foc care ne moc-
ne¿te în inimå”, laolaltå cu „sufletul (care) locuie¿te
în mijlocul misterului.”

Amintind, prin unele teme ¿i motive, dar ¿i prin
tensiunea unui lirism sus¡inut ori prin maniera de
crea¡ie, de volume mai vechi – (ne gândim mai întâi
la Scara lui Iacob, Noaptea romanå, Focul matema-
tic, Confesor de tigri, Ultimul etrusc, Cålåtorii apocrife,
dar ¿i la mai recentele Dreptul rånii de a råmâne des-
chiså, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor sau Pisi-
ca de lemn pictat – din 2018) – Havuz se situeazå în
bibliografia autoarei drept o carte denså, bine struc-
turatå, cu antenele întinse cåtre „clasicitå¡i” antice,
dar ¿i cåtre un u¿or suprarealism (o mai mare conce-
sie nu ar fi de dorit, desigur!). Havuz e o carte care
vine dintr-o „varå a sfântului Martin”, o „varå de noiem-
brie”, cum scria Lucian Blaga, când spiritul, aflat pe
promontoriul împlinirilor mature, are înaintea ochilor
larga perspectivå a mårii, generatoare de medita¡ii
profunde, înmånuncheate într-o poezie elevatå,
rezistentå în fa¡a timpului...

Caius MESEªAN

Antinomiile imaginare ale poeziei:
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sugereazå o aventurå spiritualå mântuitoare,
urmând cu perseveren¡å sângerândå misteri-
oase ritualuri: „Urcam ¿i coboram/ pe alea strå-
båtutå/ de eremi¡i/ spre muntele pecetluit.//
Rånile tålpilor/ låsau în pietre/ semne care as-
cund/ misterele vechi.// Câte erau ¿tiute pe
påmânt,// ¿i câte putea închipui/ setea mea
de luminå.” Finalul este, în sfâr¿it, unul dorit
îndelung: „Într-o searå Dumnezeu/ a oprit toate
vânturile/ ¿i mi-a vorbit.” (Semne).

Acest dialog atât de râvnit cu divinitatea,
aproape exorcizat de nåzuin¡a spre transcen-
den¡å a poetei, în registre lirice tot mai tensio-
nate sub aspectul unei mistici enigmatice, ne
aminte¿te de cartea de debut a Elei Iakab, „De-
¿ertåciune ¿i ascezå” (2011), un studiu de ar-
gheziologie distins cu Premiul Special la edi¡ia
din 2012 a Festivalului Interna¡ional de Litera-
turå „Tudor Arghezi”.

În acest sens, poezia Elei Iakab î¿i dezvå-
luie o tematicå de substruc¡ie ideaticå, iar cele
douå volume de pânå acum, „Cartea lui Atha-
nasios” ¿i „Poemele de la Aethris” comunicå
printr-o articulatå re¡ea de idei, teme ¿i motive
într-un mod organic ¿i congruent, cu suple¡e,
cursivitate ¿i fervoare imagisticå.

Nu lipse¿te tonul oracular din poezia a-
ceasta, amintind de profetismul din unele texte
biblice, veterotestamentare dar ¿i nou-testa-
mentare, îndeosebi de cele reflectând epifania
rostirii dumnezeie¿ti sau de cele con¡inând mo-
rala ¿i pedagogic christicå. Iatå în piesa „Eu
sunt CEL CE SUNT” un fel de revela¡ie a
con¿tiin¡ei divine care-¿i varså gra¡ia peste
„corpul teluric” al eremitului tânjitor ¿i setos
de luminå: „Nu-¡i fie teamå de ape, de foc ¿i de
Îngeri!// Adevår î¡i spun, oricine poate pieri/
de sågeatå, pumnal ori spadå omeneascå,/ Nu-
mai tu, nu, numai tu, nu.// Eu sunt CEL CE
SUNT.// Tu mi-ai înål¡at templul singular/
dintr-o piatrå imaterialå,/ dintr-o luminå pe
care am dåruit-o/ muritorilor egalå cu sine,/
pe când nemuritori erau.// dar numai în tine
a rodit,/ cum niciodatå într-un corp teluric.”
Acest hilar ¿i fantasmatic dialog reafirmå încå
o datå consisten¡a ideaticå a Templului ridicat
din „piatrå imaterialå” ¿i din luminå, desigur,
necreatå a Pantocratorului celest. A se observa
„jocul” / variabilitatea de persoanå de la enun-
¡ul liturgic „Eu sunt CEL CE SUNT” la „Tu mi-ai
înål¡at templul singular/ dintr-o piatrå imate-
rialå”, apoi la persoana unui interlocutor/ sa-
cerdot ori mistagog care så-i ofere ¿ansa apro-
pierii ¿i în¡elegerii... Asistatå de con¿tiin¡a divi-
nå, fiin¡a „alesei” î¿i securizeazå condi¡ia de
neofit râvnitor: „Cheamå-må cum numai tu
¿tii,/ dupå ce vei fi cunoscut/ toate sunetele
rostite/ vreodatå pe påmânt.// Eu Sunt aici,
lângå tine,/ pe muntele ascuns.” (Eu sunt CEL
CE SUNT).

Drumul spre Templu e plin de primejdii,
deposedarea de bunuri inventariind o listå din
textele biblice: „Pânå la trecåtoarea dinspre Ae-
thris,/ cei pierdu¡i pe drumuri necunoscute/
mi-au luat smaraldele, vânatul,/ pe¿tele, miro-
deniile, fructele,/ ierburile ¿i uleiurile tåmådui-
toare”. Neatins i-a råmas, scrie poeta, zelul, a-
mintind aici de Zeul din mitologiile pågâne gre-
co-asiatice, poezia alternând registrele pågâ-
nitå¡ii/ profanului cu acelea ale cre¿tinåtå¡ii/
sacrului: „Carul împletit de ramuri de tama-
rin,/ trandafirii crescu¡i în rånile bra¡elor/
mele arse în timpul întoarcerii/ la templu, pur-
tau înlåuntrul lor/ cuvintele Zeului de pe al
¿aptelea munte.// Noaptea, petale sângerii se
înål¡au/ spre ochiul imens din cupolå/ ¿i se
a¿terneau pe trupul meu sonor/ cum fulgii nin-
sorilor arctice.” (Pe drumul întoarcerii).

Un alt areal simbolic îl reprezintå „Arhipe-
lagul Îngerilor”, cåtre care navigheazå marinarii

orienta¡i de hår¡i ¿i bu-
sole, înså „fårå så ajungå
vreodatå/ la ¡årmuri”.
Totdeauna intrepizii/ cu-
rajo¿ii/ temerarii pier-
deau „calea cea dreaptå”,
murind „de sete” sau naufragiind „în noaptea
fårå sfâr¿it/ a insulelor virgine”. Alunecând cu
corabia sa printre stâncile Mårii Egee, la un
moment dat „Îngerii mi-au spus/ cå a venit vre-
mea/ så påråsesc arhipelagul divin/ ¿i så må
întorc în lume”, fapt ce-l întristeazå de moarte
pe „îngerul meu påzitor” („Arhipelagul Îngeri-
lor”). Ce poate fi aceastå imagine a Îngerilor
decât nevoia de exprimare a unor aspira¡ii alese,
în consonan¡å cu spiritul speculativ-mitologic
¿i mistic al poeziei, poeta frecventând domeniul
angelologiei în ideea revelårii unor aspecte pri-
vind lumea ¿i universul în consisten¡a logosu-
lui pantocratic.

Al doilea ciclu, „Taumaturgul”, alcåtuit din
27 de poezii, evocå „altarul ridicat de Tauma-
turg” ¿i pecetluit de semne ciudate, acolo, „în
culmea sacrå a muntelui”. În aceastå „arhitec-
turå cosmicå” având o intrare „secretå” cu lumi
„vizibile ¿i invizibile”, poeta deprinde „sunetele”,
contemplându-le în tåcere „ca ¿i cum via¡a
mea/ ar fi fost, pentru totdeauna,/ legatå de
frumuse¡ea lor/ inaccesibilå”. Acolo rezoneazå
„sunetele aurorei boreale,/ sunetele påmântu-
lui rotitor,/ sunetele apelor stråbåtute/ de soa-
rele ¿i luna/ care nu råsar ¿i apun,/ erau fiin¡å
din fiin¡a lui.// ªi numai Zeul/ ar fi putut/ så
le dåruiascå/ unui alt påmântean.” (Intrarea
secretå). Acolo se aflå ¿i Punctul originar, zeni-
tal, desigur, mantia zeului fiind „de un albastru
necunoscut muritorilor”. Iatå portretul abstract
al arhitectului divin evocat cu atâta concrete¡e
imagisticå, amintindu-ne de zborul Hype-
rionului eminescian sau de alte texte cosmogo-
nice: „Fåptura lui întreagå/ era o învolburare
de aripi/ ¿i våluri, dansând în ritmul celest.//
Vedea prin apele de sus,/ în nesfâr¿ire,/ cum
trece arhitectura cosmicå,/ într-o mereu altå
curgere,/ spre punctul originar.”

Taumaturgul este, înså, „alesul” Zeului,
ascultând de sfatul „înfrico¿åtor” al acestuia ¿i
prezidând „învierea”. Pe axa lui se rotea din ce
în ce mai stins „spirala înfå¿uratå/ de mâinile
divinitå¡ii”. Prin mâinile lui trecea o „luminå
fluidå” cåtre „trupurile încremenite/ pe treptele
de la intrarea/ în templu. (...)// Devenea spec-
tralå.// În timp ce mame,/ copii, båtrâni,/ î¿i
dansau extatic/ învierea.” (Spirala). La rândul
lui, taumaturgul „se stinge”, dåruind „încå o
luminå/ încå un miracol” (Våpåi diafane). În
fa¡a acestui spectacol al mor¡ii, când taumatur-
gul î¿i dansa febril agonia, poeta implorå pe Ma-
rele Creator: „Dumnezeule Mare,// te rog eu,
stråin cum sunt/ de måre¡ia cuvântului di-
vin,/ te rog eu, cålåtorul predestinat/ så fie me-
reu påråsit de luminå,/ te rog eu, care de la
oameni/ am învå¡at så må rog ¡ie,/ opre¿te
stingerea taumaturgului!// O vreme, Doamne,
o vârstå// S-a fåcut lini¿te.// Apele, focul, ete-
rul/ au încremenit.// Dintr-o såmân¡å invizibi-
lå,/ cre¿tea/ frumuse¡ea nepåmânteanå/ a
taumaturgului.// Inexorabil,/ cum Arborele
Vie¡ii/ în visul profetic.” („Ultimul dar påmân-
tean”).

O altå siluetå de simbologie fantasmaticå
este „nomadul mårii dintre påmânturi/ fårå
nume, fårå corabie, fårå destin”, ultimul supra-
vie¡uitor din stirpea „oamenilor-pasåre”, destin
asumat de eul poetic („sunt nomadul mårii”)
care implorå vindecarea trupului „pentru sufle-
tul/ pecetluit înlåuntru!” („Nomadul mårii”).

Mai re¡inem ¿i o altå ipostazå întruchi-
pând-o pe „Fiica nordului”, care se vede alun-
gatå cu pietre din ¡inutul ei ¿i din alte regate,

Ela IAKAB:
„POEMELE DE LA AETHRIS”

Recentele carte de poezii semnatå de poeta
lugojeanå Ela Iakab, „Poemele de la Aethris”
(Eurostampa, 2020, 110 p.), mult mai structu-
ratå ideatic decât precedenta, „Cartea lui Atha-
nasios” (2017), dezvoltå acela¿i lirism de linie
metafizicå ¿i de simbologie misticå, adeseori
oracular-ezotericå, de extrac¡ie livrescå ¿i reli-
giozitate reflexivå. Departe de a face concesii
prozaismului postmodernist, aceastå poezie
plute¿te pe marea curentului „la modå” cum o
insulå misterioaså luminând din depårtåri, tot
mai îndepårtatå de sirenele real-imanentului
¿i contingentului, în acest început de mileniu
în care nu mai po¡i fi în siguran¡å niciunde
odatå ce ¡i-ai propus asemenea mirabilå aven-
turå ulisseanå. Instalându-se într-un limbaj
poetic când enigmatic ¿i oracular, când de-a
dreptul ezoteric ori criptic, cu mesaje teosofice,
epifanice, biblice chiar, autoarea î¿i joacå/ intrå
în rolul unui drume¡/ neofit, „ales” desigur, por-
nit pe un itinerariu al ini¡ierii de rezonan¡å cre¿-
tinå, de¿i toposul ¿i atmosfera sugereazå mai
mult un areal elin, de mitologie pitagoreico-pla-
tonicianå, amintind de misterele eleusine ¿i de
cele orfice.

Topografia imaginarå încårcatå de tâlcurile
vechi ale „muntelui sfânt”, cu simbolistica as-
censionalå cåtre Templul Aethris, alcåtuit din
„piatrå imaterialå”, situat desigur undeva în ce-
ruri, „la ¿apte sute de trepte/ distan¡å, cu por¡i-
le påzite de îngeri „care niciodatå/ nu au mai
fost pe påmânt”, cu pila¿tri ¿i coloane de o
transluciditate ce înfioarå pe neofit, se impune
de la primul grupaj de ¿ase poeme denumit la
modul eponim Templul Aethris. Într-un soliloc-
viu în care î¿i surprinde sufletul apåsat de sin-
guråtate, dar nu încercat desigur de apostazie,
poeta lanseazå enun¡uri constatative, asemå-
nåtoare unor indirecte „repro¿uri” privind ipote-
tica rela¡ie a sa cu divinitatea. Dar aceasta, ca
în psalmii arghezieni, nu i-a venit în întâmpi-
nare, ceea ce nu duce la revoltå, dimpotrivå, la
o atitudine de conjurare mårturisitoare:

„ªi totu¿i, crede-må,
Doamne,
Cå atât te iubesc,
Încât de ¿apte sute de ani,
Templul Aethris sunt eu.”

Putem lua aceastå adresare nemijlocitå
drept o impreca¡ie cåtre divinitate, dezvåluind
o stare de tânjire metafizicå ¿i continuå cåtre
un „dincolo”, dacå nu o aspira¡ie suspendatå
cåtre o comuniune de ideal sau o stare de veghe
întru a¿teptarea doritei binecuvântåri. Ritua-
listica urcårii muntelui, pecetluit într-o nestå-
vilitå „sete de luminå”, aminte¿te de milenare
religii ¿i mitologii euro-asiatice, eul poetic gåsin-
du-¿i mângâiere în eclezia unui Dumnezeu cre¿-
tin. Urmând calea stråbåtutå de eremi¡i, pre-
cum Athanasios din cartea precedentå, ni se
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de unde aceastå „rugå” adresatå magului:
„ºi-am ¡esut sfere/ din aurora borealå.//

Rote¿te-le tu deasupra/ Muntelui Aethris/ ¿i
înlåuntrul/ neasemuitului templu.// Eu sunt fii-
ca nordului.// Fii tu, Fecioarå,/ mama ¿i patria
mea!” (Fiica nordului). Så observåm cå sintagma
denominativå intrå în paralel cu „Fiu al cerului”,
cum era numit Athanasios, ca Ahile scåldat de
propria-i mamå în apele Styxului, în ambele
cazuri, înså, fiind vorba de ipostaze ale eului liric,
poeta dezvoltând în retorte confesive un febril
discurs al cåutårii de sine ¿i dezvåluind astfel
sensul unei alese predestinåri, precum în Pele-
rinul orb: „Întotdeauna urca/ singur cele nouå
sute/ de trepte ale muntelui.// (...)// În ochii lui
ar¿i,/ fire stelare urzeau/ fantasmele/ vechilor
turnuri.”

Imaginarul poetic cutreierå spa¡ii felurile
spa¡ii geografico-istorice, din Grecia misterelor
eleusine ¿i a insulelor din Egeea, pânå în conti-
nentul indian cu ritualurile lui exotice („Dansa-
torii din valea Indului”), de la „Copiii din ¡inutul
vulcanic”, pânå în strålucitul ora¿ al unui zeu
solar din Egiptul antic („Cålåtorie la Heliopolis”).
Din toate putem cita pasaje întregi, dar nu toate
ilustreazå ideea de imagism centripet ¿i întrolo-
care în problematica de ansamblu.

Simbologia muntelui, atât de bine eviden¡iatå
¿i imagistic, revine în al treilea ciclu, „Pe muntele invizibil”, care reia tema în varii contexte enun-
¡iativ-reflexive. Poeta-vestalå se declarå acum „påzitorul/ care a tot aprins/ focul/ în hotar,/ pe
muntele invizibil/(...)/ Muntele, hotarul,/ tor¡a ¿i rånile/ au aståzi/ formå de alfa.// E timpul/ så
opre¿ti veghea.// Vino, deschide-mi/poarta cea mare!” (Pe muntele invizibil). Remarcåm voca¡ia
exprimårii laconice scontând totodatå pe un maxim efect sugestiv, precum în aceastå artå poeticå:
„Sunt påmânt nocturn,/ ardere,/ dans de pasåre/ cu aripi tåiate.// O putere crescutå/ brusc/
înlåuntrul meu,/ va înål¡a în eter// temple,/ asceze,/ focuri.” (Sunt dans de pasåre).

Încet-încet, poezia face loc unei referen¡ialitå¡i erotice, adresarea cåtre o persoanå apropiatå
fiind schi¡atå într-un tremur emo¡ional, påstrând înså ambiguitatea cu lumea mitologiei sale
poetice. Iatå o Tåcere în care sentimentul erotic î¿i devoaleazå neîmplinirile, a¿teptårile: „Numai
trupul meu/ e departe de tine.// Sufletul råtåce¿te/ în pådurea/ crescutå sub templu/ din semin-
¡ele/ iubirii noastre.// Vom fi tåcere/ iluminatå,/ miracol sculptat/ în arbori lunari.” Sau un
regret mai direct în poema „Vålul alb de cea¡å”, din care nu poate fi înlåturatå ambiguitatea fiin¡å
iubitå – idee transcendentå: „Doar vålul alb de cea¡å/ stå vamå între lumi.// Tu e¿ti dincolo,
¿lefuie¿ti/ pietre pânå se fac flori de lotus/ cu petale transparente.// Pe drumul nocturn,/ le
culeg ¿i le ascund/ în oglinzi vechi.// Te a¿tept aici,/ pânå la sfâr¿it.// Pânå când cea¡a/ va fi så
fie/ floare de lotus.”

În „Cântecul tåu” poeta vorbe¿te despre „iubirea mea purå”, iar în „Ursa Mare” aminte¿te de
„trupurile îmbrå¡i¿ate” în aureola constela¡iei cu sunete „din ere pierdute”. Oricum iubirea, ca
temå de sine ståtåtoare, nu coaguleazå deloc pasional („sufletele noastre pierdute”), dimpotrivå
mereu o trimitere în problematica volumului, o abstractizare a rela¡iei, deturnatå spre ambiguitatea
de care vorbeam, precum în poemul În tårii: „Poate din muntele invizibil/ nu e nevoie så-¿i vorbesc./
/ Sunt mai vechi decât cuvintele/ påmântenilor,/ sufletele noastre cu aripi uria¿e.// În tårii s-au
contemplat/ ¿i era în fluxul de sunete/ al iubirii lor/ o luminå,/ cum poate numai/ în steaua
binarå Sirius.// Nici sacerdotul nu a reu¿it/ så întoarcå/ în trupurile de atunci,/ sufletele noastre
pierdute/ în contempla¡ia/ frumuse¡ii lor originare.”

Într-o „Clarviziune” avem, dincolo de jocul de cuvinte, scrutarea lucid-ironicå a acestui sen-
timent devenit amintire: „A råmas clarviziune/ iubirea noastrå/ închiså înlåuntrul/ clarviziunii/
dintr-o via¡å îndepårtatå...”

Mai toate poemele par scrise „cu tezå”, de vreme ce toate vin så sugereze viziunea ¿i starea de
spirit ce-i înso¡esc aceastå temeritate ideaticå, în toate cele trei cicluri. ªi totu¿i, dincolo de regimul
obsecvios mistic, dincolo de demonstra¡ia liricå de „concep¡ie” pe care o face, existå o vibra¡ie
autenticå ¿i sincerå, ce då profunzime ¿i relief sufletesc acestei poezii în linii mari speculative,
amintindu-se de Blaga sau Arghezi, care s-au ferit de a¿a conceptualism doctrinar: „Nu spun cå
Îngerul/ nu mi-ar fi deschis/ toate por¡ile.// ªi totu¿i, te rog,/ Doamne,/ reveleazå-mi/ numele
îngemånat/ cu sunetele/ mårii primordiale.// Nume rostit/ în prima zi a Genezei/ ¿i interzis
apoi,/ în afara geometriei divine,/ pentru totdeauna.” („Rugåciune”).

Dense ¿i pline de enigmatice profunzimi în simbologia lor metaforicå, „Poemele de la Aethris”
trådeazå un poet de concep¡ie, dedat unei mistagogii prin care cautå så ordoneze ¿i så dea sensuri
ideatice viziunilor sale poetice. Poezia imagineazå o lume de idei, apelând la credin¡e ¿i mitologii,
stråduindu-se så dea coeren¡å unei materii ce se dovede¿te uneori centrifugalå. Cam subminatå
de concepte mistice (eremit, taumaturg etc.), ba chiar de precepte fundamentaliste din eclezia
cre¿tinå („Eu sunt CEL CE SUNT”, Îngeri etc.) ori de caracterul ezoteric al inspira¡iei, vizând
epopteia („vederea de sus”) din ritualistica misterelor eleusine, poezia Elei Iakab se învåluie în
aceastå hlamidå enigmaticå de sigilare mesaje mistice, comunicând aproape pentru ini¡ia¡i. O
decomplexare a acestei lirici din chingile medita¡iei mistagogice ¿i ale unui anume hierofantism,
o limpezire de substan¡å la nivel ideatic ¿i expresiv, o mai mare aplecare asupra lumii concrete,
imanentului ¿i existen¡ialitå¡ii contingente (un versat ochi poetic poate mitologiza ¿i în acest relief
dat!), ar asigura o mai mare oxigenare a reflec¡iei, o ventilare mai bunå a structurii tematice ¿i
alonjei ideatice, o relaxare a disponibilitå¡ilor creatoare ¿i spiritului atât de concentrat pe reliefuri
mitopoetice...

Cele douå volume, „Cartea lui Athanasios” ¿i „Poemele de la Aethris”, congruente din atâtea
puncte de vedere ¿i estetic situabile cam la acela¿i nivel, ar putea constitui o primå etapå, distinctå,
în crea¡ia poeticå a Elei Iakab, poetå de concep¡ie cu mare dexteritate ¿i talent privind „facerea”
poeziei, deopotrivå profundå în viziunile fantasmaticelor sale reverii mitologizante ¿i de „clasicizante”
postmodernitå¡i...

Emanuel FILIEmanuel FILIEmanuel FILIEmanuel FILIEmanuel FILIªªªªªANUANUANUANUANU

Titlul complet al noii apari¡ii editoriale – amplå culegere de
texte scrise de-a lungul anilor, care „au împlinit o jumåtate de
veac”, ne scrie în dedica¡ie – este, cum e men¡ionat pe coperta
interioarå: NUVELE, REPORTAJE, POVESTIRI – CU BÅTRÂNI
OLTENI, ARDELENI, MARAMUREªENI, BUCOVINENI,
MOLDOVENI, MUNTENI ªI DOBROGENI. Desigur, sunt texte
adunate de peste tot (publica¡ii ¿i arhiva personalå) cu grija de a
le adåuga, într-un tom compact, bibliografiei sale.

Scriitorul, spirit luciferian în sens blagian (n. 24 martie 1949,
Låpu¿ata, jude¡ul Vâlcea, nepotul lui Virgil Ierunca) , s-a remarcat
ca autor de prozå de un realism magic, mitic ¿i simbolic, dar ¿i ca
dramaturg (jucat pe scene franceze), fiind totodatå un sârguincios
¿i devotat brâncu¿iolog, prin cår¡ile dedicate marelui sculptor,
cåruia i-a adunat, din varii surse, aforismele, zicerile ¿i textele,
editându-le în 1980 sub titlul „Aforismele ¿i textele lui Brâncu¿i”
(prefa¡atå de Marin Sorescu), carte cu multe edi¡ii ¿i de o largå
circula¡ie. Materialele publicate acum sunt unele aproape inedite,
precum povestirea „Victoria ¿i eu”, inspiratå din lumea satului natal
¿i publicatå în „Echinox” (Nr. 5/ 1972), Moartea – coborâtå în chip
de muscå („Luceafårul”, 29 IV 1974), Cålåtoria („Tribuna”, nr. 35/
1974), O scrisoare (ce pårea pierdutå) („Tribuna”, nr. 16/1977)
etc. De la povestire la reportaje trecerea este aproape impercep-
tibilå, având în vedere marele talent de gazetar al autorului, astfel
cå el va evoca figuri de oameni ¿i evenimente, toate izvorând din
realitå¡i autentice, precum Doctorul Bacalu Isopescu, Doroban¡ul
Cocca Preda participant la råzboiul antiotoman de la 1877, Tragicul
cutremur din 4 martie 1977, de la Bucure¿ti, Ceremonii feminine
stråvechi, Femei båtrâne la ¿trand, Nara¡iune despre un taur, foi-
letonul Teii înfloresc pentru Irina, Un reportaj cu scriitori ¿i jurnali¿ti
din centrul ¿i nordul României, „Analfabeta ¿i scriitorul, Omul nostru
din Gåvana, Reportajul cel mai fierbinte, Un reportaj de faimå - cu
Cornel Udrea ¿i al¡i umori¿ti vesti¡i transilvåneni...

Redactor la „Tribuna” (debutând aici în martie 1970, într-o
anchetå culturalå coordonatå de publicistul Radu Mare¿) ¿i con-
temporan cu evenimentele Revolu¡iei din decembrie 1989 de la
Cluj, C. Zårnescu, având de suferit ca urmare a implicårii sale,
evocå în câteva reportaje aspecte din mersul acesteia, figuri de
colegi curajo¿i precum, spre deosebire de al¡ii ¿ovåitori, regreta¡ii
Vasile Sav sau Valentin Ta¿cu, dar ¿i eroi precum mobilizatorul
neînfricat Cålin Neme¿, una din jertfele Clujului revolu¡ionar:
Revista „Tribuna”, revolu¡ia ¿i un poet, scos în afara societå¡ii civile,
Revolu¡ia din Decembrie 1989 (¿i) Vacile biblice, Eroismul lui Cålin
Neme¿, Tragediile tåinuite. Un reportaj cumplit, Revolu¡ionarii, în
secolul XXI... Cum ar fi aråtat revolu¡ia românå, dupå 1 ianuarie
1990? ¿.a.

Un alt set de articole oglindesc preocupårile scriitorului în
domeniul brâncu¿iologiei (volumele: Brâncu¿i, cioplitorul în duh,
antologie de texte pentru elevi ¿i adolescen¡i; Brâncu¿i ¿i Transil-
vania; Brâncu¿i ¿i civiliza¡ia imaginii, 2001), fiind un fervent parti-
cipant la manifestårile ¿i simpozioanele de profil organizate fie în
¡arå fie în stråinåtate (Brâncu¿i la Budapesta, Brâncu¿i-Fran¡a ¿i
„Qu’est-ce que la sculpture moderne?”). Dl C. Zårnescu, autor al
unor lucråri de inspira¡ie din antichitatea greco-romanå, a dedi-
cat o seamå de scrieri ¿i cålåtoriilor pe care le-a fåcut în câteva
¡åri europene: Athena: O dupå-amiazå pe Acropole, Na¡iunea ita-
lianå ¿i emigra¡ia ei, Ierusalim – Dumnezeu ¿i românii, Rother-
dam, Amsterdam ¿i Haga – Olanda lui Sadoveanu ¿i Olanda mea,
Vene¡ia voievozilor no¿tri, Salonul Mondial al cår¡ii de la Paris.

În totul, noua carte a dlui Zårnescu ne restituie o parte destul
de interesantå a preocupårilor sale, latura umanistå, iubirea de
oameni ¿i locuri, spiritul socratic al unui om dedicat culturii ¿i vea-
cului såu, în care totdeauna a citit semnele engramate ale unei
stråvechi tradi¡ii, ca permanen¡e de mai largå actualitate. Gråi-
toare este Postfa¡a semnatå de Anita Zårnescu-Leguay, nimeni
alta decât fiica scriitorului stabilitå în Fran¡a, care surprinde ex-
act personalitatea scriitorului: „Pårintele meu, Constantin
Zårnescu, a adåugat toatå via¡a sa un motto la diversele nuvele,
povestiri – ¿i chiar la romanul eseistic, inedit pânå azi: Noul spirit
stråvechi - subliniind din umbrå måre¡ia talentului, a artei ¿i
crea¡iilor sufletului omenesc; seme¡ia, alteori fålnicia oricårei
opere duse pânå la capåt, gânditå så învingå timpul. În¡elepciunea
anticå, pågânå, de care nu s-a åndepårtat niciodatå ¿i care
apar¡inea concluziilor lui Socrate, stipulând suprema¡ia filosofiei
¿i adevårului chiar cu riscul de a-¿i pierde via¡a, i-a constituit pe
toatå durata carierei sale un adevårat ghid de supravie¡uire!”

Zenovie CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, 16 octombrie 2020

Constantin ZÅRNESCU:
Nuvele,

Povestiri,
Reportaje

(((((
Napoca StarNapoca StarNapoca StarNapoca StarNapoca Star, 2020, 682 p.), 2020, 682 p.), 2020, 682 p.), 2020, 682 p.), 2020, 682 p.)
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trec descul¡ prin sângele luminiitrec descul¡ prin sângele luminiitrec descul¡ prin sângele luminiitrec descul¡ prin sângele luminiitrec descul¡ prin sângele luminii
îngreunat de cuvântul-zeu
ce strânge în el
singuråtatea pietrei

câtå spaimå
gata
så se rostogoleascå
în arhitectura pa¿ilor povesti¡i
va respira aripa nevåzutå a întâmplårii

e u¿or
så descoperi zei
în umbra binelui
când fiecare î¿i zide¿te din ruginå
idealuri råsunåtoare
pentru prezentul
ce se stinge

vom stråbate împreunåvom stråbate împreunåvom stråbate împreunåvom stråbate împreunåvom stråbate împreunå
aceea¿i bucatå de înger
cunoscând
lumina
ce se sacrificå
luminii

în întunericul ecoului
silabele vechi
respirå o altå formå
a cuvântului nespus

fiecare timp
ce se zide¿te disperårii
î¿i are secunda lui de glorie
în ochiul ce comprimå
lumea creatå
într-un gând

cresc cuvintele grele în piatråcresc cuvintele grele în piatråcresc cuvintele grele în piatråcresc cuvintele grele în piatråcresc cuvintele grele în piatrå
umbra påsårilor
ce poartå în cioc
cântecul întâmplårii
dilatå mor¡ile întinse pe asfalt

imaginea mea ¿tearså
cer¿e¿te un nou chip
necunoscut pentru luminå

dintr-un cuvânt în altul
traversez de-a curmezi¿ul
posibila via¡å
ce se îmbulze¿te
în mine
cu toatå depårtarea sa

vor coborî pietrevor coborî pietrevor coborî pietrevor coborî pietrevor coborî pietre
din adâncul luminii
ru¿inând turma de vremi
ce scurmå-n molozul fiin¡ei

¿i vom intra
în apå
så zårim
anotimpurile
cum î¿i împart pe ascuns
ploile calde
din suflet

umblând
descul¡i pânå la sânge
vom visa
cire¿ii resemna¡i
cum î¿i scuturå din ramuri
copilåria

acest gri måre¡acest gri måre¡acest gri måre¡acest gri måre¡acest gri måre¡
al existen¡ei se întinde
pe o margine de via¡å
folositå
¿tiutå doar de îngerul hrånit cu ruginå
el însu¿i î¿i scuturå aripa plinå de colb
cât så-¡i ajungå de-un råsuflu

cuvântul nestingherit
î¿i întinde trupul
în rana-oglindå
zidind încå un vis
pentru golul din inimå

så facem un popas atipicså facem un popas atipicså facem un popas atipicså facem un popas atipicså facem un popas atipic
în ochiul sfinxului
så ne potolim ultimul vis
în negura
dintre cuvintele îngropate
în tåcere

un alt ochi
då contur lumii
prelungindu-se
cât så-¡i ajungå de-o aripå
pentru a ¿terge
praful

se pune un punct mare
fråmântat
între degetele improvizate
apoi se ia totul de la capåt
ca ¿i cum te-ai zvârcoli
în flacåra tulbure
ce då contur
acestei vie¡i
insesizabile

jocul acesta cu vie¡i descul¡ejocul acesta cu vie¡i descul¡ejocul acesta cu vie¡i descul¡ejocul acesta cu vie¡i descul¡ejocul acesta cu vie¡i descul¡e
pânå la sânge
e doar un obicei continuu
de a clådi iluzii
în paharul cu apå ieftinå

amurgul-sirenå
înal¡å zeii min¡ii
în våzduhurile adânci
precum ni¿te ¡ipete
îngråmådite
într-o limbå sticloaså

alunecå acel ieri
printre copitele vremii
låsând loc
singuråtå¡ii
eternului azi fårå umbrå

memoria se joacå printre frunze bolnave
nimeni nu-¿i mai cunoa¿te
întâmplarea
poate suntem iarå¿i
bobul de rouå nepotcovit
ce tremurå
crescând
în inima ierbii

starestarestarestarestare

totul se schimbå pe nevåzute
ca o råzbunare
o funie råsucitå într-o limbå veche de ¿arpe
cutremurå
sfinc¿ii minusculi de nisip

în valuri nu po¡i så-¡i aperi
singuråtatea

largul cutremuråtor
ce te îneacå
fårå rost
e doar cuvântul din teacå

lumile råsturnate în spaimå
nasc ore suspecte
umile precum
piatra dospitå în sine
ce se calcå-n picioare
acum

pråbu¿ire în cuvântpråbu¿ire în cuvântpråbu¿ire în cuvântpråbu¿ire în cuvântpråbu¿ire în cuvânt

m-am pråbu¿it în cuvânt
cu toatå fiin¡a indiscretå
¿i am råmas robul
vorbelor ¿optite
în ceasurile pribege în nebunie

vorbesc cu miliarde de glasuri
ce se înghit unele pe altele
în molozul ru¿inii
spun otråvuri ¿i miere
ostenind umbrele
ce se topesc în lacrimi

sunt ca un Lazår
înviat prematur
într-un lan cu grâu
pus så a¿terne ferestrele-sfinx
în golul alb dintre cuvinte

poem de toamnåpoem de toamnåpoem de toamnåpoem de toamnåpoem de toamnå

spune-mi
cå de mâine voi fi doar o frunzå
scâr¡âind
în lunga neîn¡elegere

un gram de pustiu
ce-apaså umårul lui Sisif
acela¿i spectacol nelumesc
proiectat într-un ochi de lemn
cu rådåcina
în inima ierbii
¡ipåtul literelor împrå¿tiate
sculpteazå
în mine
poduri de frunze
între ve¿nicele toamne

icoanåicoanåicoanåicoanåicoanå

cum ar fi så ne vorbeascå
mâinile
pe limba degetelor?

ne-am îmbrå¡i¿a cuvintele
nefiresc de mult
pânå ne-am topi
oasele unul în celålalt

o så ne treacå
¿i zborul
scurgându-se printre degetele
rostitoare

atunci
în ce limbi uitate
ne-ar vorbi visele
dospite sub pleoape
dacå nu în limba cuielor
båtute
în podul palmelor?

PPPPPoooooemeemeemeemeeme MARIAN HOTCA
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1. Cum ie¿i din Defileul Jiu-
lui spre Petro¿ani ¿i, dincolo de
acesta, coborând ¿oseaua spre
Båni¡a, Crivadia, Livadia ¿i Pui,
te afli deja în ºara Ha¡egului,
stråjuitå la sud de Mun¡ii Rete-
zatului ¿i la est de Mun¡ii ªurea-

nului, cu vestitele cetå¡i dacice între cea mai
cunoscutå este fosta capitalå religioaså a Da-
ciei lui Decebal, Sarmizegetusa... Coborând
dealul Ha¡egului, cu vestita rezerva¡ie de zim-
bri, cåtre Bretea Românå, Strei, Cålan, Batiz
¿i Båcia, drumul na¡ional duce la intersec¡ia
cu autostrada Deva – Sebe¿, la stânga låsân-
du-se Simeria, cu autostradå fie spre Lugoj fie
spre Arad, iar la dreapta, po¡i intra, chiar din
intersec¡ie, pe vechiul drum na¡ional spre Se-
be¿, sau, tot înainte, dupå câteva sute de metri,
pe autostradå spre aceea¿i veche cetate så-
seascå, de unde drumul se bifurcå, la nord,
spre Alba Iulia sau, tot înainte, spre Sibiu, cu
indicatoare spre Bucure¿ti...

În ciuda mun¡ilor, ce despart nordul Olte-
niei de ºara Ha¡egului, ¡inuturile acestea ale
Gorjului ¿i Ha¡egului au fost din vremuri vechi
congruente cu o tradi¡ie comunå, pe la 1227
voievodul Litovoi (fratele lui, Bårbat, dupå rås-
cumpårarea din prizonierat, i-a urmat la dom-
nie, dupå cum scrie Nicolae Iorga) domnind
peste Ha¡eg ¿i Oltenia de nord, avându-¿i o re-
¿edin¡å voievodalå strategicå la Curti¿oara, nu
departe de Castrul Roman de la intrarea în De-
fileul Jiului... Potrivit documentelor (v. diploma
regelui Bela al IV-lea al Ungariei din 1247, datå
Cavalerilor Ioani¡i), voievodul Litovoi urma så
fie ajutat de Cavalerii Ioani¡i în luptele împotriva
invaziilor turco-tåtare din epocå, dar, întrucât
acesta manifestå neascultare fa¡å de coroana
ungarå, refuzând så recunoascå vasalitatea
fa¡å de Lasislau al IV-lea Cumanul, va fi înfrânt
în lupta de la Râu (1272). În documente istorice
române¿ti ¿i stråine din secolele XIII-XIV se
consemneazå ¡inutul întins atât la Nord cât ¿i
la Sud de Carpa¡ii Getici sub denumirea de Te-
rra Lytua / ºara Lytua, iar numele voievodului
ca Lytioy sau Lytuon, dar ¿i Litavor sau Litovoi.
Atât de bine definit era cnezatul luii Litovoi
încât regele amintit al Ungariei, Bela al IV-lea
(1235-1270), conferind Cavalerilor Ioani¡i ¡inu-
tul Severinului, men¡iona expres limitele juris-
dic¡iei cu care-i împuternicea: „… în afarå de
påmântul cnezatului voievodului Litovoi pe care
îl låsåm vlahilor a¿a cum l-au ståpânit ace¿tia
pânå acum …”/ „…excepta terra kenazatus
Lytuoy woiauode, quam olatus reliqimus prout
iidem hactenus tenuerunt…” .

2. Dar nu numai în fapte, oameni ¿i eve-
nimente din Evul Mediu este bogatå ºara Ha¡e-
gului, cåci, dupå cum atestå atâtea cercetåri...
Vezi, între altele, ¿i „Dacia edenicå” a scriitoru-
lui clujean Miron Scorobete, originar dintr-un
sat de lângå Densu¿i, nu departe de capitala
romanå a Daciei, Sarmizegetusa, care evocå as-
pecte, fapte ¿i evenimente dintr-un ¡inut legen-
dar, pierdut într-o mitologie cu uria¿i („jidovi”,
men¡iona¡i în Mun¡ii Sebe¿ului ¿i de Lucian
Blaga în scrierea memorialisticå „Hronicul ¿i
cântecul vârstelor”). ºinutul este, de fapt, unul
de stråvechi, chiar imemoriale fråmântåri geo-
logice, aici gåsindu-se urme de animale preis-
torice (în Geoparcul Dinozaurilor din ºara Ha¡e-
gului, în zona Livezi, s-au descoperit ouå de di-
nozauri pitici, chiar fosile de titanozauri, uria-
¿ele animale din cretacic care popular ¡inutul...
Cercetåtorii vorbesc de o insulå sarmaticå pe
care în urmå cu 66 de milioane de ani tråiau
diferite specii de dinozauri.

Un personaj misterios din ºara Ha¡egului,
realitate istoricå devenitå legendå incredibilå!
– despre care aflåm din lucrarea scriitorului
Constantin Stancu, ARHIVELE DE LA HAºEG,

2017 – este Baronul Nopcea, a cårui biografie
a reconstituit-o, dupå arhive române¿ti ¿i stråi-
ne, cercetåtorul Dacian Muntean, „Aventurile
¿i cålåtoriile Baronului Nopcea”, 2013. Mono-
grafia are un Cuvânt înainte semnat de Fran-
cisc Nopcea, urma¿ al familiei, ¿i consemneazå
date privind familia, domeniile, copilåria ¿i ado-
lescen¡a lui Franz Nopcea, cålåtoriile sale în
Bosnia, Albania, Egipt, cår¡ile scrise de el, în
general via¡a aventuroaså, pretabilå unui film
de epocå cu antren, mister, trådåri, tragedie ¿i
poezie... Nopcea e „un erou de roman”, mândru
cå face parte din neamul unei elite feudale, pa-
sionat de istorie, geografie, astronomie. Dacå
în Albania este considerat „un erou”, în Aus-
tria ¿i Ungaria „este privit ca un savant”, iar în
România „este privit cu rezerve”. Pasionat de
paleobiliologie, Nopcea nu era deloc un tip ex-
centric, dimpotrivå preocupårile lui depå¿eau
orizontul de a¿teptare al societå¡ii române¿ti,
de aceea ac¡iunea lui a fost una europeanå.
Fåcea parte din armata austro-ungarå, fiind un
husar care a cålåtorit mult, ajungând la regele
Albaniei. Spirit de aventurier, se spune cå a
fost ¿i „spion al imperiului”, råmânând un om
„misterios pânå la limita decen¡ei, poet ¿i perso-
naj care a primit o båtaie serioaså din partea
¡åranilor români, hotårâ¡i så tråiascå altfel...”

Baronul ar fi spionat împotriva românilor,
în Primul Råzboi Mondial, fiind în slujba coroa-
nei imperiale austro-ungare. La Såcel avea un
castel, ale cårui ruine se mai våd ¿i azi, acolo
cu voca¡ia sa de paleobiolog a descoperit urme
ale vie¡uirii primilor dinozauri din ¡inuturile
stråvechii Dacii, cu numele de Titanosaurus
Dacus. Odatå cu pråbu¿irea Monarhiei Austro-
Ungare a început ¿i declinul baronului ¿i risipi-
rea Castelului de la Såcel. Se påstreazå, înså,
colec¡ia de fotografii a baronului Nopcea, iar la
Biblioteca Na¡ionalå a Albaniei se aflå conser-
vate jurnalele sale de cålåtorie (peste 3000 de
pagini). Secretarul såu, Baiazid Doda, este ¿i
el „personaj de film, cum altådatå baronul a
fost personaj de roman”... Monografia lui Dacian
Muntean reproduce pagini din jurnalul aventu-
rierului Nopcea, spirit riguros, politician iscusit,
cålåtor diplomat ¿i om de afaceri, care a avut
motocicletå, automobil, cåru¡å traså cu cai
crescu¡i pe domeniile sale. Monografistul reu-
¿e¿te a ne furniza o imagine complexå a epocii
în care a tråit baronul Nopcea ¿i mai ales felul
în care interesele monarhiei austro- maghiare
erau suverane, subordonând destine, oameni,
realitå¡i, fapte, averi, demnitå¡i, onoruri. De
confesiune catolicå, baronul Nopcea era angre-
nat într-un sistem politico-statal, în care legåtu-
ra dintre stat ¿i bisericå era esen¡ialå. Cât pri-
ve¿te pe români, baronul îi considerå adesea
„necumpåta¡i ¿i violen¡i, capabili de atrocitå¡i
¿i torturi”, ceea ce a sim¡it pe pielea proprie.
„Din România, unde am fost aproape lin¿at,
m-am întors – consemna el în jurnal, la Viena
– ¿i cum voi fi din nou capabil de muncå, voi
începe studiul la ¿arpele meu din Neocomian
¿i la ¡estoaså. În prezent rånile la cap må obligå
så stau mai tot timpul în pat.” (p.314). În alt
loc, consemneazå debutul såu la Londra, la
„Royal Society”, „unde am demonstrat cå ni¿te
råmå¿i¡e de Hypsilophodon, descrise ca fiind
frunte ¿i nas, erau de fapt pår¡i ale maxilarului
inferior.”(p.91).

Baronul Nopcea ¿i-a pus capåt zilelor, în
urma unei depresii, låsând mårturie o scrisoare
în care scrie franc ¿i recunoa¿te asasinarea
secretarului såu: „Motivul sinuciderii mele este
sistemul nervos (...) Motivul pentru care l-am
ucis pe bunul prieten ¿i secretarul meu, dom-
nul Baiazid Elmas Doda, în timpul somnului
lui, fårå ca el så aibå vreo bånuialå a ceea ce
se va întâmpla, a fost acela cå nu am vrut så îl
las în urmå bolnav, în mizerie ¿i såråcie, pentru

cå ar fi suferit mult. Doresc så fiu incinerat.”
(p.338). O via¡å cu totul ie¿itå din canoane, de
un senza¡ional macabru, un destin deopotrivå
tumultuos ¿i aventuros, la marginea realitå¡ii
incredibile, favorizând mistificåri ¿i legende.
Noi, despre baronul Nopcea ¿i råzvråtirea ¡åra-
nilor asupri¡i, care ar fi dat foc conacului de la
Sânpetru-Såcel, am aflat din nuvela istoricå
„Cronica pictatå din Zarand” (1987, mss) a re-
gretatului Beniamin Bassa Beniamin Bassa Beniamin Bassa Beniamin Bassa Beniamin Bassa (n.1926, Tâmpa-Si-
meria -2001, Tg.-Jiu), stabilit ca pensionar la
Tg.-Jiu dupå ce ani mul¡i fusese profesor în câ-
teva licee din Simeria ¿i Deva ¿i muzeograf, în-
tre 1954 ¿i 1962, la Muzeul Jude¡ean din Deva,
ani de rodnicå cercetare arheologicå, având
onoarea så lucreze cu ilu¿trii cercetåtori C. Dai-
coviciu ¿i C. Nicolåescu-Plop¿or     (a colaborat la
„Sargetia” -„Acta Museis Devensis”, Muzeul
Civilizatiei Dacice si Romane Deva), autorul ro-
manului de misticå idea¡ie „Coborârea din ra-
må”, depus la Månåstirea Prislop, din care am
publicat ¿i nou fragmente, precum ¿i un intere-
sant studiu istoric despre Voievodatul lui Litovoi
¿i ºara Ha¡egului, în trimestrialul de culturå
„Portal-Måiastra” de la Tg.-Jiu (An I, 2005. Nr.
2: Voievodatul lui Litovoi în ºara Ha¡egului, p.
31. An IV, 2008. Nr. 1: Întruchipåri (restituiri),
p. 44-45).

3. ºara Ha¡egului, în care fantasticul ¿i mi-
raculosul se împletesc, „are istoria ei, are o geo-
grafie unicå, miracolele plutesc peste Muntele
Retezat, legendele sunt gravate în memoria de
piatrå a vremurilor”, scrie Constantin Stancu
în lucrarea „Arhivele de la Ha¡eg”, identificând
„Zece legende, zece motive pentru a iubi ºara
Ha¡egului”, men¡ionate ¿i de Dacian Muntean
în lucrarea „De la Poarta de Fier la Înalta Poar-
tå: 10 Legende Ha¡egane” (Ed. Sens, Deva,
2015). Bibliografia este ¿i ea spectaculoaså, de
la Dio Cassius („Legenda båtåliei de la Tapae”),
la Gheorge ªincai, Octavian Floca, Gligor Ha¿a,
Dumitru Alma¿, Iulian Mar¡ian, Dorin Petrescu.

Cele zece „legende”/ „motive” pentru a iubi
ºara Ha¡egului, land miraculos, le-am putea re-
zuma astfel: Lupta de la Tapae, Legenda stri-
goanei Ciciroanie ¿i a lui Lupu vârcolacu, Dom-
ni¡a Ileana de la Cetatea Col¡, Via¡a tumul-
tuoaså a familiei Kendeffy, Povestea Domni¡ei
Elisabeta de la Råchitova, Originea lui Iancu
de Hunedoara, Epopeea Domni¡ei Stela de la
Råchitova, Originea lui Mehmed Fatih, Via¡a
Domni¡ei Safira de la Prislop, Aventurile lui
Fa¡å Neagrå...

La toate acestea, se adaugå, desigur, Le-
genda baronului Nopcea, a comorii dacice din
râul Strei, cu rezonan¡a lui foneticå danubianå
(Istre), ca ¿i alte istorii privind unele vechi bise-

ConConConConConssssstttttantantantantantin Stin Stin Stin Stin Stancu:ancu:ancu:ancu:ancu: ARHIVELE DE LA HAºEG
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rici din zonå, între care biserica din Strei
ori cea din Densu¿i, Sarmizegetusa romanå

(Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica) ¿i atâ-
tea alte vestigii de culturå ¿i civiliza¡ie, de pe
întinsul ºårii Ha¡egului...

Cu alte cuvinte, precizeazå dl Constantin
Stancu, „legendele modeleazå istoria indirect
¿i pun presiune pe mediul academic pentru a
afla adevårul istoric pânå la limita în care per-
sonajele capåtå o identitate realå, cad må¿tile
¿i eroii se mi¿cå aievea... prin ºara Ha¡egului.”

De fapt, ºara Ha¡egului exprimå ea înså¿i
„o poveste compuså din o mie ¿i una de legen-
de”, prilej pentru autor a de a scrie despre cår¡ile
¿i oamenii Ha¡egului, mul¡i cunoscu¡i dincolo
de hotarele ¡inutului, întrucât „cultura leagå
oamenii mai mult decât ac¡iunile impuse prin
programe bine scrise în birourile contabililor.”
O parte din ace¿ti pasiona¡i de cultura ¿i tradi-
¡iile Ha¡egului sunt consemna¡i cu realizårile
lor mai cunoscute sau mai pu¡in cunoscute,
precum Gheorghe ArdeleanGheorghe ArdeleanGheorghe ArdeleanGheorghe ArdeleanGheorghe Ardelean (pseudonim literar
George Ardelean), autorul lucrårii „N. Stein-
hardt ¿i paradoxurile libertå¡ii” (Humanitas,
2009), neîntrecutul istoric al ¡inutului, autor
al atâtor lucråri foarte documentate, BadiuBadiuBadiuBadiuBadiu
IancuIancuIancuIancuIancu („Ha¡egul, din cele mai vechi timpuri
pânå în anul 1700", 2015), cel care precizeazå
cå „Terra Harszoc fåcea parte din voievodatul
lui Litovoi”, poetul ¿i folcloristul Raul Constan-Raul Constan-Raul Constan-Raul Constan-Raul Constan-
tinescutinescutinescutinescutinescu (cu mai multe lucråri recenzate), scrii-
torul Radu IgnaRadu IgnaRadu IgnaRadu IgnaRadu Igna, romancier, memorialist ¿i
eseist, autor al cår¡ii „Voca¡ia culturalå a Ha¡e-
gului”, omul de ¿tiin¡å ¿i scriitorul „discret ¿i
prolific” Petru IstratePetru IstratePetru IstratePetru IstratePetru Istrate, profesorul teolog TTTTTiberiuiberiuiberiuiberiuiberiu
LLLLLåååååpppppååååådddddåååååtonitonitonitonitoni, exeget biblic, cu studii la New York,
cercetåtorul Dacian MunteanDacian MunteanDacian MunteanDacian MunteanDacian Muntean, autorul mono-
grafiei despre Baronul Nopcea, Daniel PiDaniel PiDaniel PiDaniel PiDaniel Pi¿¿¿¿¿cucucucucu
„un poet original” (cu mai multe cår¡i recenza-
te)... Poet ¿i romancier de talent, eseist ¿i publi-
cist cunoscut, neobedient conceptului „euro-a-
tlantic” de political correctness, echilibrat în ati-
tudinile sale, scriitorul profesionist CONSTAN-
TIN STANCU (n. 2 noiembrie 1954, Ha¡eg, consi-
lier juridic) este el însu¿i un nume de referin¡å
pentru literatura din zonå ¿i, în genere, pentru
literatura românå.

Acestea ar fi ARHIVELE DE LA HAARHIVELE DE LA HAARHIVELE DE LA HAARHIVELE DE LA HAARHIVELE DE LA HAºººººEGEGEGEGEG, o
carte sintezå, prin tabletele ¿i articolele compo-
nente, care are meritul generos de a pune la
un loc, cu mândrie nedisimulatå, toate aceste
documentåri, mårturii istorice ¿i legende din
mythosul folcloric, toate aureolând ºara Ha¡e-
gului, tårâm de imemoriale mårturii despre lo-
curi ¿i oameni.

Supranumit „Raiul Ardealului”, ¡inutul is-
toric ¿i fabulos al Ha¡egului, cu tradi¡iile sale
astfel recuperate în anii din urmå, a dat culturii
române autori de seamå, în varii discipline (lite-
raturå, folcloristicå, istorie, mitologie, ¿tiin¡e
etc.), personalitå¡i pe care „cronicarul” acestor
ARHIVE le cinste¿te prin comentarii la obiect,
re¡inând atât particularul cât mai ales esen-
¡ialul menit a contribui la efigia acestei „ºåri”,
una din cele mai de seamå, leagån al civiliza¡iei
dacice, care ¿i-a gåsit în savantul Nicolae Den-
su¿ianu, fiu al locurilor, istoric ¿i mitolog al „Da-
ciei preromane”, atât de pre¡uitå de unii ¿i con-
testatå de al¡ii, pe unul din cei mai dårui¡i ¿i
efervescen¡i cercetåtori ai stråvechimii noastre
multimilenare.

Dincolo de toate acestea, când vorbim de
spiritualitatea ¿i însemnele tradi¡iei noastre
stråvechi carpato-dunårene, de Dacia ante- ¿i
post romanå, despre ¡inuturile alcåtuitoare ale
patriei, cu tot ceea ce au acestea mai distinct
¿i semnificativ, nu e gre¿it ca, acolo unde isto-
ria cu instrumentarul ei specific se opre¿te, in-
teligen¡a instinctiv-creatoare så recompunå,
precum fac arheologii din doar câteva elemente,
arhitectura întreagå a vasului, ceea ce înseam-
nå, poezie, literaturå, medita¡ie.
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BENIAMIN BASSABENIAMIN BASSABENIAMIN BASSABENIAMIN BASSABENIAMIN BASSA

Între condeierii gorjeni, BENIAMIN BASSA este un cårturar de larg orizont spiri-
tual, consecvent, pânå în ultimii ani ai vie¡ii, într-o modestie vecinå cu anonimatul,
înså ce obligå la recunoa¿tere. S-a nåscut în 1926, în localitatea Tâmpa-Simeria. Î¿i
face studiile liceale la Orå¿tie ¿i Deva, dupå care urmeazå Facultå¡ile de Teologie
(Sibiu) ¿i Istorie (Cluj). Între 1954 ¿i 1962 a prestat muzeografia la Muzeul de istorie
din Deva, ani de rodnicå cercetare arheologicå, având onoarea så lucreze cu ilu¿trii
cercetåtori C. Daicoviciu ¿i C. Nicolåescu-Plop¿or. Dupå 1962 func¡ioneazå ca profesor
de istorie, latinå, psihologie la unele licee din Deva ¿i Simeria.

Pensionat în 1986, Beniamin Bassa este autorul a zeci de studii de cercetare în
varii domenii, peste 80, multe din ele publicate în presa de specialitate regionalå ¿i
centralå. Sunt studii de arheologie, medievisticå, folcloristicå, stilisticå, lingvisticå,
teologie, sociologie, ilustrând complexitatea unui spirit iscoditor ¿i pasionant. Spre
exemplu, din cele 16 studii de interes istoric men¡ionåm: „Cetatea Deva” (Ed.Meridiane,
Bucure¿ti, 1965, în colaborare cu Oct. Floca), „Breslele me¿te¿ugåre¿ti din Ha¡eg”
(în „Studii ¿i cercetåri de istorie”, vol. VII, Buc., 1965), „O a¿ezare de la sfâr¿itul
epocii bronzului” (în „SARGETIA “,V.1968), „Depozitul de obiecte de bronz de la Rapolt”
(SARGETIA, Acta Musei Devensis, V.1968) ¿.a.

Cercetåtor pasionat în dacologie ¿i medievisticå, B.Bassa ¿i-a încercat condeiul
¿i în beletristicå, fiind autorul a douå condensate romane. Primul, „CRONICA PICTATÅ
DIN ZARAND” (1987, mss) denotå un bun cunoscåtor al factologiei istorice transil-
vånene, chiar un cercetåtor de cazuisticå socio-ruralå. Autorul (care publicase în
1966 studiul „Contribu¡ii la cunoa¿terea situa¡iei ¿i a fråmântårilor ¡åråne¿ti din
comitatul Hunedoarei în preajma råscoalei ¡åranilor din anul 1784, de sub conduce-
rea lui Horea, Clo¿ca ¿i Cri¿an”, SARGEºIA, IV) evocå întâmplåri memorabile din
timpul ståpânirii austriece în Apuseni. Ac¡iunea „Cronicii pictate...” se petrece în
câteva localitå¡i de pe Valea Mure¿ului, în ºinutul Zarandului, la poalele Apusenilor,
antrenând personaje identificabile („Måreasa” - o mo¿tenitoare a ordinului nobiliar -
¿i Nopcea, baronul de Zam, castelan autoritar ¿i latifundiar notoriu). Povestirea
surprinde condi¡iile precare în care tråiau ¡åranii pe mo¿iile grofilor ¿i neme¿ilor
ardeleni, precum ¿i revolta teribilå - atestatå de documente - a mo¡ilor împotriva
ståpânirii imperiale, în acea Transilvanie înrobitå coroanei austriece, ¿i abuzurile
såvâr¿ite de o administra¡ie intolerantå. Sunt de remarcat cu u¿urin¡å atât tendin-
¡a de a construi fic¡ional pe o canava istoricå de evenimente, cât ¿i culoarea localå a
textului, lexicul specific unei epoci, stilul realist ¿i, în general, imaginea mai amplå
de evocare istoricå.

Al doilea roman, „COBORÂREA DIN RAMÅ” (1985, mss., depus la Månåstirea
Prislop - Ha¡eg) este o scriere de facturå miticå, chiar ini¡iaticå, dovedind o bunå
cunoa¿tere atât a concep¡iei eliadice privind „identificarea transcendentului în
experien¡a umanå” cât ¿i a modalitå¡ilor prozastice postmoderne. „Coborârea din
ramå” este - conform convingerii autorului – „o epifanie, o ie¿ire din cadru, o trecere
prin proba labirintului”, atât la nivel fic¡ional-factologic cât mai ales prin decodificarea
hermeneuticå a simbolurilor ¿i a ceea ce poate sugera o icoanå pe sticlå. Deopotrivå
scrierea hermeneuticå ¿i roman-dezbatere, „Coborârea din ramå” propune, în cele
10 capitole, o revela¡ie de tip in¡iatic a mitului christic, cu trimiteri la Vechiul ¿i
Noul Testament, la simbolistica teologicå medievalå, la exegeticå, la estetica plasticå
ori cea a limbajului figurat (a Logosului arhetipal, preeminent eikonicului), la
elemente de filosofia culturii, la esen¡ializåri filocalice. „Coborârea din ramå” este „o
carte despre plâns”, zice autorul, adicå un romaneseu despre redemp¡iune ¿i sensul
mântuirii. Scrierea dlui Beniamin Bassa, denså în reflec¡ii ¿i mustind de revela¡ii
ini¡iatice, nu este deloc un exerci¡iu spiritual ostentativ, dimpotrivå, este cea mai
reu¿itå lucrare literarå a domniei-sale, ce ne aminte¿te, în substruc¡ia idealitå¡ii
sale, de „Numele trandafirului” al lui Umberto Eco sau de romanele cu tezå cul-
tural-spirituale semnate de Vintilå Horia, autorul celebrului „Dumnezeu s-a nåscut
în exil”. Prozatorul pune în eviden¡å odiseea mitului christic, de la întruparea lui în
icoana „Fecioarei cu pruncul” pânå la ipostaza martiricå din ºarina Olarului,
continuând apoi cu revela¡iile emanueli¡ilor prin veacuri, trecând prin însângeratul
Ev Mediu al cruciadelor pânå la epifanii din contemporaneitatea imediatå. Romanul
este racordat la realitå¡i române¿ti (vezi prigoana comunistå ¿i rezisten¡a din mun¡i
în cap. „A cincea coborâre din ramå” sau imaginea Månåstirii Prislop-Ha¡eg, unde se
gåse¿te o copie a acestei lucråri, donatå de autor, loc esen¡ial al epifaniei christice,
precum ¿i identitatea filosofului Constantin Noica, cunoscut foarte bine de altfel).

Cam demonstrativ-scolastic în structurarea pe capitole, „Coborârea din ramå” e
opera de îndelungatå reflec¡ie a unui cårturar a cårui biografie tumultoaså ¿i plinå
de noble¡e o reîntâlnim în cele 3 volume de „MEMORIAL”, råmase ¿i acestea în
manuscris.

Cercetåtor riguros ¿i prob, literat cu voca¡ie modernistå, articlier de nuan¡å ¿i
fine¡e, Beniamin Bassa råmâne, în amintirea celor ce l-am cunoscut, unul din
intelectualii de raså ai Gorjului de azi, care meritå toatå pre¡uirea noastrå ¿i interesul
genera¡iilor tinere. Având deplina convingere a valorii acestora, recomandåm edi-
turilor scrierile profesorului Beniamin Bassa, aflate în custodia familiei, reverberând
o specificitate distinctå ¿i distinså în climatul cultural actual.

(Z. C.)(Z. C.)(Z. C.)(Z. C.)(Z. C.)
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Apårutå, recent, în colec¡ia „O
sutå ¿i una de poezii” a Editurii Aca-
demiei Române (152 p.), lucrarea se
bucurå de selec¡ia textelor ¿i reperelor
critice, dar ¿i de o notå biobibliograficå
realizate de autor. „Prefe¡ele” sunt, de
fapt, douå tablete semnate de criticii
literari Irina Petra¿ ¿i Mircea
Vaida-Voevod, „Scrisori din Isihia”,
respectiv, „Un venit de peste vreme”,
încercând a surprinde, încå de la de-
but, sunetul distinct ¿i inefabil („tim-

brul original”) al operei ¿i personalitatea complexå a unui scriitor proteic
(poet, prozator, dramaturg, gazetar, eseist), „urma¿ de ¡åran voievodal
din ºara Ha¡egului” stabilit într-un Cluj multicultural, dar cu sângele
cutreierat de fantasmele unei stråvechimi istorice multimilenare („un
trac întârziat între noi”). Mai mult chiar, autorul, pe baza unor argumente
istorice, geografice, lingvistice, folclorice etc., are intui¡ia unui ancestral
spa¡iu carpatic paradisiac, consemnat în Miori¡a ¿i identificat cu acela
din Biblie despre marile râuri sfinte ale Edenului (Valahia în Cartea
Genezei, lucrare apårutå, din pruden¡å, sub pseudonimul S. Coryll,
Editura Promedia Plus, Cluj, 1996).

 Så amintim, la aceastå schi¡å în foarte pu¡ine linii dar sugestive,
cå dl Miron Scorobete, provenind din vatra multimilenarå a Densu¿ului
¿i a unui ¡inut de ferventå spiritualitate cre¿tinå, este autorul unei cår¡i
admirabile, DACIA EDENICÅ, de o documentare interdisciplinarå foarte
strânså asupra tuturor izvoarelor posibile, care ne aminte¿te de monu-
mentala „Dacie preistoricå” (1913) a lui Nicolae Densu¿ianu, consideratå
de istoricul N. Iorga drept „fantezistå”, dar de o erudi¡ie ¿i imagina¡ie
imposibil de egalat atunci când, cu multe milenii în urmå, savantul fåcea
reconstituirea Imperiului pelasg, cu descenden¡ii lor sci¡i, ge¡i ¿i alte
neamuri tribale din arealul carpato-dunåreano-pontic. Lumea stråveche
a acestui spa¡iu continental, considerat azi ¿i de savantul arheolog Marija
Gimbutas din Los Angeles drept „vatra vechii Europe”, cca 6500-3500 î.
Hs. („România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europå, o entitate
culturalå cuprinså între anii 6.500 – 3.500 î.Hr., axatå pe o societate
matriarhalå, teocraticå, pa¿nicå, iubitoare ¿i creatoare de artå, care a
precedat societå¡ile indoeuropene patriarhale de luptåtori din epocile
bronzului ¿i fierului.”), rezonând cu paradisul din mitul biblic ¿i, mult
mai târziu, cu zalmoxismul solar a unei Dacii legendare ¿i eroice (foarte
expresiv evocat de Eminescu în poemul epopeic „Memento mori”), l-a
preocupat pe poetul Miron Scorobete, reprezentant documentat al
spiritului dacist în cultura românå, dându-ne acea Dacie edenicå, plinå
de aromele ¿i fantasmaticele viziuni ale stråvechimii noastre multimi-
lenare, drept care amicul Mircea Vaida-Voevod îl considerå „un trac în-
târziat între noi”. ªi nu o spune cu vreo inten¡ie peiorativå, ci desigur cu
adeveritå convingere cå dl Scorobete a reu¿it, printr-o documentare saga-
ce la izvoarele antichitå¡ii greco-latine, så scoatå din adâncuri imemoriale
acea DACOROMÂNIE PROFUNDÅ despre care noi în¿ine am scris (2005),
stråduindu-ne så nu batem câmpii imagina¡iei fanteziste ¿i så råmânem
în cadrele documentelor ¿i atestårilor istorice, precum fåcea preotul cer-
cetåtor-istoric Dumitru Båla¿a (1911-2001) în lucrårile sale incendiare:
De la Zalmoxe la Iisus Hristos (1993), ºara Soarelui sau Istoria Dacoro-
mâniei (1997), Basmul romanizårii (1998), Marele Atentat al Apusului
papal împotriva independen¡ei daco-românilor (1999), Dacii de-a lungul
mileniilor (2000). Cu specifica¡ia cå numitul „curent dacist” din cultura
românå nu e o simplå chestiune de „protocronism” incriminant, sacrilegiu
comis deja în numele globalismului de o gloabå dogmaticå, ci o realitate
cultural-istoricå mult mai profundå, exageratå nu de pu¡ine ori, dar pur-
tåtoare de însemne distincte privind noble¡ea daco-romanå a neamului
nostru, cu referin¡e la Herodot, Strabon, Ptolemeu, Dio Cassius, Plutarh
¿.a.m.d. ªi aceasta în ciuda atâtor scrieri pierdute ¿i distruse de-a lungul
mileniilor, de parcå un adevårat „boicot” continental s-ar fi abåtut asupra
acestei „vetre” a Vechii Europe (boicot instrumentat chiar de împåra¡i ca
Domi¡ian sau papi „antipågâni” ca Grigore cel Mare), låsând vizibilå doar
„intrarea în istorie” a daco-românilor prin cucerirea Daciei de cåtre ro-
mani ¿i transformarea ei în provincie romanå, pânå la retragerea aure-
lianå (271-274 anni Domini). S-au pierdut cår¡ile despre Tracia ¿i Dacia
ale lui Strabon (contemporan cu Burebista), lucrarea marilor geografi
Marin din Tyr ¿i Demetrios din Callatis (actuala Mangalia), harta cea
mai veche a lumii realizatå de cålåtorul în pår¡ile Scythiei, Anaximandru
(sec. VI î.Hs.), scrierile lui Posidoniu (citate de Strabon), lucrarea lui
Traian „De bello dacico”, cår¡ile 124 ¿i 125 din lucrarea lui Titus Livius,

„Ab Urbe condita”, scrierile lui Tacit, Pliniu cel Tânår, Appian (tocmai
cartea a 22-a cu descrierea Daciei din „Istoria Romanilor”), istoria în
versuri despre expedi¡ia lui Traian în Dacia scriså de Caninius, istoria
lui Ammianus Marcellinus, tratatul lui Apollodor din Damasc, în gene-
ral mai toate scrierile despre daci ¿i råzboaiele lor cu romanii (nu se
plângea oare Lactan¡iu cå dacii au ajuns ståpânii lumii!)...

*
Poetul MIRON SCOROBETE (n. 1 mai 1933, loc. Råchitova, ºara

Ha¡egului, Hunedoara) este nu numai „un venit de peste vreme” (Mircea
Vaida-Voevod) dar ¿i un om al timpului såu, absolvent al Facultå¡ii de
Istorie-Filologie de la Cluj (1957), cooptat încå din studen¡ie în redac¡ia
revistei „Tribuna” (1957), unde råmâne pânå în 1970, când este numit
redactor-¿ef adjunct la Studioul de Radio-Televiziune din Cluj,
dovedindu-se, mai târziu, pe motive politice, „necorespunzåtor” (1983). A
activat apoi în conducerea revistelor „Rena¿terea” ¿i „Cetatea literarå”,
dar ¿i ca membru în gruparea „Gândirea”.

Poetul a debutat cu poemul Stråbunii în „Almanahul literar” (ia-
nuarie 1954), sub conducerea lui A. E. Baconski, iar editorial cu volumul
Manuscris (EPL, colec¡ia „Luceafårul”, 1961). Au urmat volumele de poezii:
Fântâni, 1966; Imperiul unei singuråtå¡i, 1985; Scrisori din Isihia, 1987;
Sus în satul de argint (poezii pentru copii), 1981.

A abordat, ca prozator, povestirea cu deschideri imaginare: Drumul
Gomorei, prozå parabolicå, 1966; Comoara din Pe¿tera scheletelor (aven-
turi pentru copii), 1969; Ultima vânåtoare de toamnå, 1969; Femeia venitå
de sus, prozå simbolicå, 1971; Crâncena luptå dintre „Ate” ¿i „Abile”,
povestiri s.f., 1976; Pove¿ti din curtea mea (povestiri pentru copii), 1980;
Trofeul (povestiri s.f.), 1980.

 Este ¿i autorul unor romane interesante ca problematicå ¿i viziune:
Meduza, 1976; Marile vacan¡e, 1984; Die grossen Ferien (Kurzroman),
Dacia Verlag, 1989.

Remarcabile sunt ¿i cele douå volume de interviuri ¿i evocåri (în
colaborare cu Vasile Rebreanu), Cu microfonul dincoace ¿i dincolo de
Styx (1979, 1981), precum ¿i teatrul pentru copii difuzat la Postul radio-
fonic Cluj: Libelula albastrå. Pove¿tile Dianei ¿i ale Marei; Pe culmea cea
mai înaltå a Mun¡ilor Carpa¡i. Stråinul fioros; În ¡ara zmeilor cu creasta
verde (reprezentatå la Teatrul „Puck” din Cluj-Napoca); Codul lui Buo-
narroti - roman ezoterico-digital...

Profilul scriitorului se completeazå cu o eseisticå pasionantå în do-
meniul istoric ¿i religios, unde spiritul meditativ se desfå¿oarå într-o
mirobolantå construc¡ie imaginarå, punând în eviden¡å erudi¡ia umanis-
tå pluridisciplinarå ¿i pasiunea investigårii antichitå¡ii greco-latine întru
recompunerea acelui tablou privind „gura de rai” a spa¡iului nostru de
locuire carpato-danubian, de reverbera¡ii biblice, imemoriale: „Valahia
în Cartea Genezei” (sub pseudonimul S. Coryll, 1996); „Norul de martori“,
studiu religios, 2003; „Dacia edenicå”, studiu interdisciplinar, 2006.

ªi-a adus contribu¡ia la edi¡ia jubiliarå a Bibliei 2001 (edi¡ia Bar-
tolomeu Anania). Opera lui a fost traduså în limbile englezå, francezå,
germanå, maghiarå, ruså, sârbo-croatå, coreeanå.

Distins cu ordine ¿i medalii ale Statului Român. Cetå¡ean de onoare
al municipiului Cluj. Membru al U.S.R., al PEN-Club, al Uniunii Ziari¿tilor
din România ¿i al Uniunii Interna¡ionale al Ziari¿tilor.

(II)

Antologându-¿i cele cinci volume de poezii publicate (primul din
1962, ultimul din 1987), la care adaugå 18 inedite, dl Miron Scorobete
realizeazå o selec¡ie foarte strânså ¿i reprezentativå, cu specifica¡ia cå,
dedicându-se altor genuri (prozå, teatru, gazetårie, eseu), produc¡ia poe-
ticå de peste o jumåtate de secol ¿i mai bine este relativ modestå, dacå
avem în vedere presta¡ia liricå de zeci ¿i zeci de titluri a unor scriptori
contemporani, nu pu¡ini depå¿ind suta de volume... Nu este nicio laudå
în astfel de „performan¡e” editoriale, mai ales în ceea ce prive¿te poezia,
în care po¡i pune multum in parvo, fårå a abuza... pådurile de brazi ¿i
foioase din plaiurile noastre mioritice, atât de îngåduitoare ¿i
råbdåtoare (pânå la judecata istoriei, desigur!).

Un poet ¿aizecist în
„fereastra luminatå” a isihiei sale:

MIRON SCOROBETE (I)



p. 84      Portal ~ Mãiastra - Anul XVII, nr. 1-2 (66-67)/2021

Con¿tient cå apar¡ine unei genera¡ii li-
terare cu rol istoric ¿i reformator („generaþia

Labi¿, devenitå apoi generaþia Nichita Stånes-
cu, din care må mândresc a face parte” - cf.
mårturisirii din interviul publicat în „Tribuna”,
nr. 373/ 16-31 martie 2018, pp. 18-21), dl Miron
Scorobete surprindea în versuri acest „crud a-
devår de parå” ce-a animat pe noii scriitori, mo-
ment auroral în redescoperirea lirismului ¿i
reluarea legåturilor cu marea poezie interbelicå,
întrerupte de nefastul proletcultism ¿i realism
socialist impuse de „Scriptura stalinistå”, cum
zicea Blaga, prin comunizarea României post-
belice: „Eu dau contur, culoare, mårime-ade-
våratå,/ despart ceea ce este de tot ceea ce
nu-i:/ acesta e copacul, aceasta – umbra lui,/
înalt e piscul, valea – dorin¡å resemnatå.”
(Råsårit de soare, vol. „Manuscris”, 1962).

„Copacul” ¿i „piscul” evocate sunt, de fapt,
repere ale unui crez liric în care freamåtå tradi-
¡ia transilvanå, spiritul chtonic al universului
colinar ¿i o anume montanitate de Apuseni, poe-
tul cultivând temele, motive ¿i laitmotive ale pei-
sajului dar ¿i ecourile unei lumi pierdute, fan-
tasmatice, cu iz de vigoare arhaicå. Acest ata-
¿ament organic, aceastå pliere reverberantå pe
o tradi¡ie medularå a tradi¡iei smulge poetului
interoga¡iile unei nelini¿ti tråite acut: „Ce des-
frunziri au asfin¡it în noi/ ¿i ne-au hrånit cu
umbra lor amarå/ cå izbucnim mai prometeic
goi/ înve¿mânta¡i în primåvarå?„ (Revedere,
„Fântâni”). Numai de am privi titlurile volume-
lor sale, am putea în¡elege universul tematic
al acestei poezii, cu umbre de „fântâni”, „iele”
¿i „pove¿ti” (Fântâni, 1966), cu „dor de umbrå”,
„påduri båtrâne”, peisaje autumnale cu „vânå-
tori”, ierni cu „dimine¡i de irozi” ¿i „colinde” (Ul-
tima vânåtoare de toamnå, 1969), în general
„un imperiu al singuråtå¡ii” cutreierat de un
„Orfeu tåcând”, în care reverbereazå gloria jert-
felnicå a Basarabilor ¿i încå se aude „fluierul
Iancului” la Câmpeni a¿teptat „varå de varå”
(Imperiul unei singuråtå¡i, 1985). În sfâr¿it, prin
Scrisori-le din Isihia (1987), o sintezå a acestor
elemente de tradi¡ie veche ¿i curatå, într-o cere-
monialå percep¡ie a oamenilor ¿i anotimpurilor,
totul evocat dintr-un spa¡iu al siguran¡ei exis-
ten¡iale ¿i spirituale depline, acea Isihie sålå¿-
luitoare a sufletului definitå în poemul Betania:
„Când suntem osteni¡i de drumuri lungi,/ când
de-aproape nu ne mai råspund/ ¿i suntem spåi-
mânta¡i ca ni¿te prunci,/ venim la tine, dulce
sat mårunt./ (...)/ Cât tu exi¿ti, oricât ne-ar
prigoni,/ oricât ne-ar fi cuvântul bånuit,/ ¿tim
cå avem la cine gåzdui,/ tu, sat mårunt, cu su-
flet nesfâr¿it!” Satul vizat nu poate fi altul decât
cel natal din zona Densu¿ului istoric, påstråtor
de imemorialå tradi¡ie istoricå (nu scria Emi-
nescu cândva cå din aceste plaiuri ale Ha¡egu-
lui dacic au plecat înainta¡ii voievozilor din di-
nastiile Basarabeanå ¿i Mu¿atinå!): „Vin peste
¡arå hoarde dupå hoarde/ ¿i iau ¡årâna ¡årii
în copite./ Cåtre påmântul råscolit ce arde/
våzduhul numai fulgere trimite.// Pe coaste fu-
megå stupini ¿i vii./ Dulåii urlå a pustiu. Mai
marii-s/ pleca¡i cu påsårile-n miazå-zi,/ prote-
gui¡i de o¿ti ¿i de Donaris.” Cei råma¿i acaså
„sunt una cu påmântul” ¿i „Duc Ulpia Traianå
care-a fost,/ ce-a mai råmas pe sub dårâmå-
turi,/ o trag cu boii mai la adåpost/ pe-o va-
le-ngustå, suptå de påduri.// ªi piatrå iar pe
piatrå se a¿azå/ în alb ca-ntâia zi a såptåmâ-
nii./ Doi lei de piatrå se întind de-amiazå/ ca
doi zåvozi blajini în u¿a stânii.” Iatå Densu¿ul
cu cea mai veche bisericå de cult ortodox din
ºara Româneascå cu hramul „Sf. Nicolae”, cti-
toritå de nobilii Mu¿ine¿ti ha¡egani acum
aproape o mie de ani (sec XII-XIII) din piese litice
fasonate provenind de la Ulpia Traiana Sarmi-
zegetusa, capitala Daciei romane (situatå în
apropiere), ¿i împodobitå cu picturå muralå de
peste ¿ase secole, basilicå „fårå påreche în toatå
românimea” (N. Iorga). Scris în acela¿i deceniu
de dictaturå ¿i fåcând parte din acela¿i volum
dedicat „isihiei” sale, poemul Tor¡ele lui Nero,
omagiu adus martirilor din vremurile unui dic-

tator nebun (aluzie våditå la politica de distru-
gere/ stråmutare a satelor): „Lega¡i în vârful
stâlpilor, strivi¡i/ ¿i sfâ¿ia¡i de vii, nu bleste-
mau -/ din miezul flåcårii, arzând de vii,/ ei
luminau!”

Trimi¡ând direct la imaginea tradi¡ionalå
a satului colinar românesc, comunicând într-o
deplinå organicitate cu natura (påmânt, seve,
cer), poezia pune în reverbera¡ie aceste teme,
peste care adie dorul ¿i nostalgia, precum în
poezia Satul, dedicatå „mamei: „Nu-i nor pe care
så nu må chemi,/ nu-i vânt pe care så nu-mi
dai de ¿tire./ Zac între noi troienele de vremi,/
la tine pe fântâni, pe garduri vechi,/ pe ce mai
am, la mine: pe-amintire.”

Bisericu¡a de lemn cu turla ei ce se sub¡ie
„pânå ajunge numai albåstrime”, Clopotni¡a de
pe dealul povârnit cu podgorii care „bate în
veac” (dedicatå lui Ion Dru¡å), Poarta „plecåri-
lor” ¿i „sosirilor” pe ¿indrila cåreia „se scurge
dintr-un cui” vechimea („o lacrimå furi¿atå de
ruginå”), Låuta veche amintind de Lae Chiorul
din poezia lui Octavian Goga, ¿ura ¿i satul întreg
sub zåpezi (De iarnå, Când toate se întorc),
Crângul albastru din „evul fumegos” al copilå-
riei (o întreagå geografie a semnelor ancestrale,
în care se oglinde¿te ziua, anul ¿i veacul, amin-
tirea lui Horea ¿i cântecul de jale al Iancului),
corifeii ªcolii Ardelene (care au fost „ni¿te das-
cåli rup¡i ca vai de ei,/ påtrun¿i de zloatå, dege-
ra¡i de neauå”, purtând dulame ¿i cu tålpile
stâlcite „de-opinci uscate, derizorii”, în râ-
sul-cadril al Vienei), Pe Feleac („pe unde mai
trec/ noaptea târziu carele Iancului”, „Pe aici
a fost corpul ¡årii tåiat/ a¿a cum un pic mai
jos/ l-au conjurat ¿i l-au spintecat/ pe-Ntre-
gitorul Viteaz frumos.) ¿i multe alte poeme con-
curå la realizarea unei imagini de ansamblu a
unei tradi¡ii de veche structurare sufleteascå,
din care nu lipse¿te acel cre¿tinism cosmic al

obiceiurilor ¿i datinilor atât de plenar în via¡a
satului tradi¡ional.

În acest univers de autenticå tradi¡ie ro-
mâneascå, spiritul poetului se simte reconfortat
¿i în siguran¡å, „fereastra luminatå” a Isiei sale
vegheazå, a¿a cum s-a întâmplat în noaptea
de 12 spre 13 decembrie 1983, dupå cum aflåm
din nota la poemul Fereastra luminatå: „(Am
scris-o noaptea./ Diminea¡a am aflat cå în acea
noapte/ a murit Nichita Stånescu./ Am citit-o
la radio drept necrolog la plecarea marelui
poet)”. Un fel de transfigurare a peisajului în
magica atmosferå nocturnå: „Sose¿te-o clipå ¿i
se face-un timp/ când toate se întorc în purita-
te,/ când fulgii-n stele cåzåtoare se preschimb/
¿i noaptea în ferestre luminate.” (Când toate
se întorc). „Transfigurarea” aceasta este una
cu sens mai înalt, divin: „Acest senin, acest
surâs,/ ¿i iarba-n rouå låcrimând,/ ¿i Tu-n lu-
minå circumscris,/ de sus? Din Tine mai
curând,/ iar noi cu fa¡a la påmânt,/ trezi¡i din
vis? Intra¡i în vis?/ într-unul înfrico¿åtor de
blând.” (Transfigurare).

ªi, într-o mai tranzitivå aluzie, ca în poezia
Aproape: „Ce singuri suntem ¿i aproape/ între
izvoarele cere¿ti (...)// De cald, lumina se de¿irå
-/ må uit ¿i parcå în¡eleg/ våzduhul pur cum
Te respirå/ ¿i florile cum te culeg.”

Memorabilå este spinteneala unor versuri
în ritm dactilo-trohaic, de un laconism de-a
dreptul eminescian (sau blagian) din câteva
poeme precum Flutura¿ul albastru, Mai e senin
sau O frågezime, dedicatå lui Constantin Noica:
„În diminea¡a/ de tot curatå/ apa sub ghea¡å/
stråluminatå// ce clar alunecå/ ¿i cât de lim-
pede-i/ când se întunecå/ de partea sâmbetei/
/ ¿i se-nluminå/ înspre duminicå/ în lumea
plinå/ de neaua imnicå!// O frågezime/ nimica
alt,/ din limpezime/ urcå înalt// ¿i mi¿cå vag/
lovind de cer/ toaca de fag,/ toaca de fier,//
clopotul sfânt/ abia-l atinge/ ¿i pe påmânt/
albastrul ninge.”

În acest univers fascinant de tradi¡ie ¿i vis-
colite anotimpuri, poetul ritmeazå într-o tulbu-
råtoare artå poeticå un crez asumat, în clasice
cantabilitå¡i, declarându-ni-se drept un spirit
solar, ca un stup murmurându-¿i rodul în vara
din suflet:

„Sunt plin de poezie; simt crengile-ncårcate
Låuntru-mi cum se rup.
Afarå miezul nop¡ii cu viscolul se bate –
În mine-i cald ¿i soare ca-n vatra unui stup
În care vara-¿i strânge întreaga vastitate.”

(AutoportretAutoportretAutoportretAutoportretAutoportret)
ªi o situare exact în context literar, gene-

ra¡ionist, precum în poemul datat „1 mai 2012"
(doar trei texte provin din acest an postde-
cembrist!), Nu må mai cåuta¡i, un fel de „retra-
gere în poem” a celui ce pretinde celor interesa¡i
så-i priveascå/ citeascå poemele pânå ce le
våd/ în¡eleg (cum zicea Brâncu¿i despre sculp-
tura lui „oarbå”), poetul dorindu-¿i så råmânå
egal cu sine în vânzoleala unui postmodernism
tratat cu neaderen¡å, lipså de empatie, rezo-
nând mai pu¡in cu spiritul clasicitå¡ii sale:

„Nu må mai cåuta¡i la chio¿curi ¿i librårii.
Mai nou scriu pe ape, scriu pe vânt, scriu pe nori.
Dacå vre¡i så-mi citi¡i poemele
învå¡a¡i-vå så le citi¡i.
ªi pentru cå, spre deosebire de confra¡ii mei

postmoderni,
eu nu am renun¡at la vechile semne de punctua¡ie,
tunetul din ploaia de mai
e punctul meu dupå versul final.”

Acum în¡elegem de ce bibliografia sa de re-
ferin¡å råmân cele cinci volume editate înainte
de 1989, poetul apar¡inând autohtonismului
ardelenesc (poezia htonicului), înfiorat de du-
hul transfigurårilor revelate ¿i plin de însem-
nele eponime ale unei identitå¡i cultural-is-
torice. Este „certificatul de a fi etern”, la care
face apel poetul, invocând rostul ctitorial al ¡å-
ranilor din Densu¿, de care se dovede¿te nu
numai mândru dar ¿i demn.

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
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Venit din domeniul profesoratului filologic, unde a fost mentorul a
zeci de genera¡ii de liceeni, criticul ¿i istoricul literar CONSTANTIN TRAN-
DAFIR (n. 4 iunie 1939, Ive¿ti, Gala¡i) s-a remarcat ¿i impus printr-o revi-
zitare axiologicå de mare probitate ¿i respect a unor mari scriitori români
din genera¡iile mai vechi, îndeosebi clasici ¿i interbelici. „Cititul cår¡ilor”
a devenit, astfel, o pasiune profesionalå, acoperind o plajå mai largå de
autori, comentarii alcåtuind substan¡a culegerilor din 2006 (Poezia) ¿i
2011 (Cititul prozei). Se cuvin amintite, în acela¿i context al „revizitårilor”
pertinentele monografii, care nu numai cå actualizeazå problematica unor
autori ¿i opere, dar î¿i fixeazå unghiul de abordare dintr-o perspectivå
ineditå ¿i însumatoare, menitå a revela anumite aspecte cu multiple
semnifica¡ii literar-estetice ¿i sociologic-ideologice (Ion Creangå.
Spectacolul lumii, 1996; Poezia lui Bacovia, 2001; Efectul Caragiale, 2002
¿.a.).

Autor al „Dinamicii valorilor literare” (1983), fixându-se pe fenomenul
„Pemanen¡elor literare române¿ti” (1998), dl Constantin Trandafir s-a do-
vedit, deopotrivå, nu numai un aplicat ¿i persuasiv-empatic critic ¿i istoric
literar ci un ideolog/ teoretician de o structurantå vizionaritate privind
fenomenul literar în ansamblu ¿i în legåturå cu factori ai dezvoltårii care
engrameazå, culturalmente, spiritul veacului.

Recenta apari¡ie editorialå, Constela¡ia de aur a scriitorilor români
(Ed. Pleiade, 2020, 300 p) constituie o culegere de studii ¿i articole,
începând cu scriitori din epoca veche (Dosoftei, Gr. Ureche, M. Costin,
Ion Neculce, D. Cantemir, I. Budai-Deleanu), continuând cu pa¿opti¿ti,
mari clasici ¿i scriitori de tranzi¡ie (C. Negruzzi, V. Alecsandri, B. P. Has-
deu, Eminescu, Caragiale, Creangå, Slavici, Macedonski, G. Co¿buc, O.
Goga), apoi cu autori din epoca interbelicå (Mihail Sadoveanu, Camil
Petrescu, H. P. Bengescu, L. Rebreanu, Mateiu l. Caragiale, Bacovia,
Arghezi, Blaga, Barbu, E. Cioran, Eugen Ionescu). Din toate cele trei epoci
sunt re¡inu¡i ¿i criticii de valoare, în principal autonomi¿tii esteticului,
precum T. Maiorescu („Criticul nr. 1") ¿i E. Lovinescu, ilustrând „exce-
len¡a”, lângå care se situeazå „starostele Vie¡ii Române¿ti”, luptåtorul,
delicatul, programaticul unei critici „complexe”, G. Ibråileanu cu „Lec¡ia
controversei”.

Accentul cade, dupå cum se vede, pe „recunoa¿terea valorii”, con-
cept asupra cåruia, constatå criticul în prefa¡a omonimå, „persistå con-
fuzii la înse¿i conota¡iile no¡iunii de valoare”. Distingând între „valoarea
esteticå” ¿i alte tipuri de valori, suntem pu¿i în cauzå cå „arta nu refuzå
categoric, a¿a cum se întâmpla într-o vreme, întâlnirea cu aceste varietå¡i
extraestetice, dar în nici un caz nu se admite încâlcirea lor, transformarea
discursului artistic într-un intermediu moralistic, sentimental, didactic,
politic, religios...” Valoare este, dincolo de realitatea strict con¡inutå, o
entitate transgresatå în fic¡iune, iar o pretinså „perenitate a valorilor” de
ordin nietzschean nu existå, de vreme ce principiul lovinescian al
„muta¡iei valorilor” este, vrând-nevrând, crede criticul, „implacabil”: „Noi
¡inem a¿a de mult la perpetuarea marilor valori, încât am face câteva
amendamente la opinia lui E. Lovinescu: din punct de vedere al sen-
sibilitå¡ii nu existå decât literaturå modernå, spune criticul, ceea ce este
oarecum exagerat, dacå ne gândim la Homer, Dante, Shakespeare,
Goethe, Eminescu...” Chiar valori dintr-o literaturå „mai micå” (literatura
veche), precum Ureche, Costin, Neculce, stolnicul Cantacuzino, „nu s-au
fosilizat”, civiliza¡iile schimbându-¿i înfå¡i¿area dar nedispårând total.
Asemenea crezului cålinescian: „Ideea de permanen¡å (...) e însu¿i pos-
tulatul artei.” De¿i vremurile nu se mai întorc, scrie criticul, totu¿i acestea
„se leagå între ele”, prin acel „flux ideatic ¿i afectiv”. În ciuda relativis-
mului estetic, atât de drag modernilor, a „muta¡iei”, ar trebui acceptatå
¿i „realitatea unor valori constante ¿i inalterabile”. Cåci rela¡ia prezen-
tului cu trecutul nu constituie un „divor¡”, ci o „discontinuitate” conver-
gentå care acceptå actualitatea unor „scriitori de altådatå”. Ar fi vorba
de acea „reactivare” a unor elemente tradi¡ionale din concep¡ia gada-
merianå, în¿i¿i postmoderni¿tii no¿tri apelând prin procedeul inter-
textualitå¡ii la autori vechi precum Dimitrie Eustatievici, Ion Budai-
Deleanu, Dimitrie Cantemir, Ion Ghica, Nicolae Filimon ¿.a.

„Operele purtåtoare de valoare, crede dl C. Trandafir, sunt longevive
atât prin ele însele, dar mai cu seamå prin concursul receptårii mai
proaspete ¿i mai destoinice. Altfel spus, valorile suportå o revalorificare
continuå care le între¡ine fiin¡a. Valoarea dureazå atâta vreme cât este
supuså unei resuscitåri prin confruntarea cu «actorii sociali»; cåci, repet,
ea subzistå ca o rela¡ie, între un subiect ¿i o operå. Hotårât lucru, rege-
nerarea gustului ¡ine, imperios, de receptare (nu una oarecare, ci una
reprezentativå pentru timpul în care ac¡ioneazå.”

Valorile nefiind de ordin tabu, „e de preferat nega¡ia lucidå decât
idolatria”, de unde ¿i ideea cå „revizuirile cu orice pre¡ ¿i din pricini
extraliterare” sunt „absolut contraproductive”. De asemenea, toate
„ierarhizårile aleatorii”, confuzia acestora, o anumitå pedanterie la modå
a „revizitårilor” constituie „un mare prejudiciu adus culturii”. De aceea

necesitatea, pentru criticul nostru, a „sen-
sului bun” (C. Noica), dar ¿i a „simpatiei
påtrunzåtoare” (Marcel Raymond) cu care
vine în întâmpinarea scriitorilor aminti¡i.

În acest sens, dl C. Trandafir este un
spirit lovinescian, criticul modernist fiind considerat de d-sa „fårå egal în
critica româneascå”. „Explicarea rece” ¿i, deopotrivå, adânca „compre-
hensiune simpateticå”, „în¡elegerea luminatå”, receptivitatea la nou,
luciditatea, agerimea ¿i discernåmântul sim¡ului critic, suple¡ea
argumenta¡iei ¿i nu „pyrrhonismul estetic”, calmul taxonomic „apolonian”,
o anumitå consubstan¡ialitate cu „starea” polemicå, de unde ideea de
„varietate” continuå a punctelor de vedere, evitarea exceselor specifice
venite din direc¡ia unui anumit subiectivism impresionist, probitatea
profesional-moralå ¿i nu în ultimul rând plasarea într-un context de valori
cu mai largi perspective istorico-literare, - toate acestea se regåsesc ¿i în
scrisul dlui C. Trandafir. Dovedind un sim¡ exact al valorilor, atât în plan
istoric cât ¿i în contextul contemporaneitå¡ii literare, criticul aderå de la
bun început la acel principiu al obiectivitå¡ii, corectitudinea fiind „punctul
de plecare”, dupå cum scria însu¿i criticul modernist încå de pe vremea
Pa¿ilor pe nisip: „ªi vai de criticul la care tocmai acest punct cardinal e
un locus minoris resistentiae (...) Mai mult decât competen¡å profesionalå
¿i talent, criticului i se cere con¿tiin¡å profesionalå. Prin laudå ¿i blam
putând deveni lesne un temperament de aservire socialå, pentru a nu
råmâne în categoria simplei publicistici, critica trebuie så se fereascå de
compromis, complezen¡å, coliziune de interese, ca de o primejdie mortalå.”

Când scrie bunåoarå despre autonomismul estetic al lui Eugen
Lovinescu (urmårindu-se, de-a lungul celor trei genera¡ii, tråsåturile spe-
cifice ¿i diferen¡iale, comentate în T. Maiorescu ¿i posteritatea lui criticå,
1942), dl C. Trandafir conchide cå, dincolo de orice variabile, de contexte,
de mode ¿i timp, „lec¡ia” criticå a lui Anonimus Notarius „poate fi încå un
exemplu” (E. Lovinescu. Excelen¡a criticului). Drumul acesta al „este-
ticului”, unic criteriu axiologic în aprecierea obiectivå a operelor de artå,
care nu trebuie confundat cu tendin¡a „låudåcioaså” a unor autori sau
societari, îl aråtase, încå din secolul al XIX-lea, Titu Maiorescu, creator
de „direc¡ie nouå” în spirit ra¡ionalist luminist. Consolidându-¿i principiile
criticii pe un fundament estetic, Maiorescu a råmas ferm pe pozi¡ii,
fermitate taxatå înså ingrat drept „dogmatism estetic”: „Maiorescu face
criticå literarå în în¡elesul cel mai propriu. Generalå, direc¡ionalå, cul-
turalå, critica sa este totodatå explicativå ¿i analiticå – o criticå modernå
care s-a afirmat ca model pentru ceea ce i-a urmat.” (Titu Maiorescu,
criticul nr. 1).

OOOOOperând cu aceastå concep¡ie armonioaså ¿i de sintezå, autorul
re¡ine în „constela¡ia de aur a scriitorilor români” un numår de 27 de
autori, poe¡i, prozatori ¿i critici literari, cårora li se adaugå „enciclope-
distul” B. P. Hasdeu, „savantul” Mircea Eliade, filosoful nihilist Emil Cio-
ran, dramaturgul Eugen Ionescu. Sunt autori de prim-plan, din epoci
mai vechi sau mai noi, asupra cårora se lanseazå fie o viziune deja cunos-
cutå (impresia de „déjà lu”), fie o revedere cu unele noi accente interpreta-
tive, criticul men¡inându-se într-un echilibru a¿a-zicând profesoral/ cla-
sic în perceperea valorilor, în „recunoa¿terea” vreme de sute ¿i zeci de
ani.

Prima „tabletå” este dedicatå prelatului Dosoftei, „primul poet român”,
„nåscut poet veritabil”, de acum trei secole, prin Psaltirea pre versuri
tocmitå, scrie autorul, în „anul de gra¡ie 1673". Încå pu¡in ¿i se împlinesc
350 de ani de la moartea mitropolitului, ceea ce înseamnå cå articolul
dateazå de acum câteva decenii. De unde ¿i concluzia noastrå cå, având
de a face cu articole publicate de-a lungul timpului, lucrarea este o
culegere, foarte binevenitå, de altfel, azi, interesul extrem pentru råsfå-
¡atul postmodernism, a produs o adevåratå psihozå privind reîntoarcerea
la valorile culturii clasice ¿i vechi. Om al Rena¿terii, înzestrat cu evidentå
con¿tiin¡å umanistå, eruditul Dosoftei „are, indiscutabil, con¿tiin¡å este-
ticå, a me¿terit primul la limba poeticå româneascå”, prefigurând în limba
sa poeticeascå „eufonii eminesciene” ¿i, deopotrivå, „aciditå¡i argheziene”,
deopotrivå „armonii” care au intrat în folclor. Dintre istoriografii moldoveni,
sunt re¡inu¡i Grigore Ureche („primul narator cult”), Miron Costin marcând
„începutul umanismului românesc” ¿i Ion Neculce, „întâiul nostru poves-
titor”, care stå la temelia literaturii noastre culte. Dacå enciclopedicul
Dimitrie Cantemir este un „Prin¡ al spiritului” (monografist al ¡årii, istoric
lucid al neamului romano-moldo-vlahilor în spa¡iul carpato-dunårean ¿i
„primul nostru scriitor în accep¡ia modernå a cuvântului” prin romanul
alegoric Istoria ieroglificå), Ion Budai-Deleanu este prin epopeea-„jucårea”
ºiganiada un pionier al „metaliteraturii” cu reu¿ite tentative teoretice,
motiva¡ii psihologice ¿i estetice în nara¡iunea propriu-ziså de facturå
metafic¡ionalå „eroicomicåsatiricå”, atât din pagina propriu-ziså cât ¿i de
la subsol.

Din epoca romantismului, sunt re¡inu¡i Costache Negruzzi („Înte-

Constantin Trandafir:

„CONSTELAºIA DE AUR A SCRIITORILOR ROMÂNI”
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«spiritualizare a vizualitå¡ii», ca o sfor¡are spre
universal.” (Clasicismul lui Ion Barbu).

Noua carte a criticului literar Constantin
Trandafir, propunând o „constela¡ie de aur a
scriitorilor români”, este una recapitulativå ¿i
necesarå, una a „accentelor axiologice aplicate
unor scriitori români de primå mårime”, care
trebuie så se regåseascå în concertul mondial
de valori (Radu Ulmeanu, coperta IV). Cu bogatå
experien¡å didacticå, în învå¡åmântul secundar,
în cursul cåreia zeci ¿i zeci de ani a predat o
mare parte din autorii aborda¡i, dl C. Trandafir
scrie fluent, convingåtor, într-o cursivå logicå a
ideilor, având voca¡ia identificårii punctelor de
rezisten¡å ¿i a sintetizårii datelor într-o expunere
coerentå, corectå ca informa¡ie documentar-
¿tiin¡ificå ¿i pe deplin originalå ca abordare
eseisticå. Criticul î¿i cunoa¿te bine autorii
despre care scrie, comentariul critic dovedind o
bunå orientare istoricå-literarå, capabil de ana-
lize, corela¡ii, paralelisme, compara¡ii ¿i asocieri,
oferind astfel subiectelor abordate un orizont
interpretativ mai larg, deopotrivå în cadru na¡io-
nal ¿i universal. Multe din „tabletele” volumului
(pe principiul non multa, sed multum) pot
constitui puncte de plecare, ipoteze de lucru
pentru abordåri mai largi, monografice.
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meietorul prozei române¿ti moderne”), Vasile
Alecsandri, întemeietorul, atât ca poet, dar mai
ales ca prozator (criticul, precum Cålinescu,
crede în superioritatea prozei lui Alecsandri fa¡å
de celelalte genuri practicate, depå¿ind fiind
înså de Negruzzi!), dar ¿i dramaturg de „abun-
den¡å ¿i pluralitate”, de la comedia bufå ¿i vode-
viluri facile la drame clasice, precum „Fântâna
Blanduziei”, consideratå cea mai izbutitå.

În eseul despre Eminescu – „Cu gândiri ¿i
cu imagini”, criticul pune câteva accente pe
„ideologia” lui Eminescu, mai exact pe „fuziunea
între cugetare ¿i poezie” care cu timpul se de-
såvâr¿e¿te, cu toate cå poetul nu e creator de
sistem filosofic în cultura românå, precum un
Lucian Blaga. „A venit vremea, credem, så cerce-
tåm pe Eminescu în spiritul adevårului ¿i cu o
pietate care så nu degradeze în caricaturå”,
aminte¿te criticul cuvintele lui G. Cålinescu,
foarte potrivite azi în contextul unor „demitizåri”
ori „diatribe”. Interesantå este amintirea unor
exege¡i hermeneu¡i mai recen¡i, persuasivi de
altfel, precum Svetlana Paleologu-Matta sau
Benoît Mandelbrot (adept al „fractalitå¡ii”), dar
¿i a unora mai cunoscu¡i precum traducåtorul
Mario Ruffini sau eseista Rosa del Conte, Alain
Guillermou, Iurii Kojevnikov, Amitha Bose...

I. L. Caragiale este „Un om cât o lume”, un
genial „pezevenghi” înzestrat cu luciditate dia-
bolicå ¿i cu o mare poftå de cunoa¿tere, dorin-
du-se „un polihistor cerebral”. Este un om cere-
bral, un homo interrogator, excelent cunoscåtor
al artei, de¿i se declarå „absolut tâmpit în ma-
terie de artå”... Dar ¿i un homo ironicus (D.
Gusti), cu intui¡ii de profunzime, care „simte
enorm ¿i vede monstruos” lumea. La Caragiale,
ilogicul ¿i arbitrarul induc o crizå de identitate
„pânå la disolu¡ia individului”. Teatrul såu fiind
„antipsihologic” se situeazå „în continuitatea
farsei de odinioarå ¿i în avangarda farsei moder-
ne”. „Suceala”, „grotescul” caricatural al ¿arjei
parodistice extreme au contingen¡e cu „burles-
cul” de sorginte popular-carnavalescå ¿i cu
absurdul modern, un fel de „realism grotesc” (M.
Bahtin). Dacå la Ion Creangå avem a face cu
acea „Culturå popularå a râsului” (filosofie de
via¡å cu o arie mai cuprinzåtoare), la Ioan Sla-
vici, clasic al nuvelisticii noastre ¿i precursor
al romanului social ¿i psihologic românesc,
criticul subliniazå rela¡ia „Literatura ¿i politica”,
de fapt o „mare dilemå” a timpului nostru...
Exemplu de „ra¡ionalism luminat”, Slavici este,
dincolo de ipostaza de „luptåtor”, autorul unei
proze de mare valoare, creator al unei „geografii
literare, cu tipuri umane ¿i atmosfera ei specifi-
cå, pe fundalul unei civiliza¡ii determinatå istoric
¿i moral”, cu alte cuvinte „primul scriitor român
dotat cu o remarcabilå aderen¡å la existen¡a
individului în ¿i prin colectivitate.”

Despre „Proteicul Macedonski”, inegal valo-
ric în tot ceea ce a scris, care nu se laså prins
în nicio formulå esteticå, criticul scrie cu re¡inu-
tå pre¡uire, comentând „Nop¡ile” ¿i „Rondelu-
rile”. Într-un amplu eseu ce i-am dedicat noi
autorului Nop¡ii de decemvrie, am lansat ideea
„barocului” macedonskian, ca un mixtum com-
positum a toate modalitå¡ile estetice practicate,
de la romantism, realism ¿i simbolism, la par-
nasianism, neoclasicism ¿i chiar literaturå fan-
tasticå, inclusiv SF (moduri estetice ce se con-
cureazå, se întrepåtrund ¿i lucreazå pânå la
urmå unul contra altuia), citind în spiritul
nestatornic ¿i plin de antinomii al acestuia o
sublimare în meraviglia a „barocului” såu exce-
siv (vezi „Palatul fermecat”, „Thalassa” etc.) în
vivacitatea unui „rococo” filtrat în „Rondelurile
de por¡elan” ¿i în atâtea delicate viziuni de
Extrem Orient (japonezerii ¿i chinezerii), topos
opus unui Paris al decåderilor, apocaliptic...

Dacå în Co¿buc criticul vede „permanen¡a
poeziei” (de acord cu G. Cålinescu: „nu rareori
¿i un poet mare, profund original, un vizionar
al mi¿cårilor suflete¿ti sempiterne”), Octavian
Goga ar fi „prorocul neamului”, deloc uniform
în crea¡ia sa, trecând de la problematica na¡io-

nalå la aceea predominant socialå, orientân-
du-¿i poezia pe cåi stråine spiritului såu autoh-
ton, de la o tradi¡ie ruralå constituitå arheti-
pal-istoric la civiliza¡ia citadinå alienantå
(„ora¿ul care ucide”). Validå este poezia care l-a
fåcut cunoscut ca „poet al påtimirii noastre”,
spiritul acesteia amu¡ind dupå Marea Unire ¿i
în volumele de apoi în care poetul încearcå så
fie cu spiritul vremurilor noi...

În privin¡a prozatorilor, Hortensia Papa-
dat-Bengescu este våzutå „În partea dinspre
Proust”, Camil Petrescu pornind de la eseul pro
domo „Noua structurå a romanului”, iar Liviu
Rebreanu, prin marea lui putere de crea¡ie,
drept „creator al romanului românesc modern”
(Arta lui Rebreanu), în vreme ce Sadoveanu
råmâne sub o inefabilå ¿i „permanentå fascina-
¡ie a povestirii”, printr-un „lirism direct sau con-
¡inut, prin impulsurile mitice, reflexe exotice,
arhitectonica ingenioaså a imaginarului, «mira-
colul limbajului», arta ce ¡ine de în¡elepciune,
har ¿i sacerdo¡iu, într-un cuvânt – virtu¡ile natu-
rale specifice povestirii”. Foarte interesant eseul
despre „Capodopera lui Mateiu I. Caragiale”, cu
sesizarea conflictului structural dintre iluzie ¿i
realitate, dintre lumea spiritului/ visårii ¿i „ha-
gialâcul mundan” din Bucure¿tiul semibalcanic
de altådatå, aici, „aux de l’Orient”, într-o lume
provizorie, nea¿ezatå...

În cazul lui Bacovia, propozi¡ia ini¡ialå care
spune totul sunå a¿a: „Curentele sunt trecåtoa-
re, numai crea¡iile conteazå.”(Efectul Bacovia).
Marii poe¡i moderni, Arghezi, Blaga ¿i Ion Barbu,
fac ¿i ei, indubitabil, parte din „constela¡ia de
aur”. Dezmårginit råmâne scrisul Marelui Al-
pha, inclasificabil, „peste orice mode ¡i timp”.
Con¿tiin¡å demiurgicå, ståpânind capacitatea
creatoare ¿i vizionarå a Cuvântului, scriitor pro-
teic, refuzând artificializarea, de o „armonioaså
alcåtuire a contrastelor” (teluric/ spiritual,
materialitate frustå/ ascezå etc.), Arghezi e un
tip suprem de homo faber, înzestrat cu „o
excep¡ionalå con¿tiin¡å creatoare”, creator de
lume ca un univers peste care ståpâne¿te fonda-
torul de limbaj poetic comparabil cu Eminescu.
(Arghezi sau mi¿carea poeziei). La rândul såu,
lui Blaga îi sunt comentate „Orizonturile crono-
spa¡iale” ale unui univers poetic aflat „într-o
continuå efervescen¡å, sugerând ebuli¡ia mate-
riei ¿i trådând mari fråmântåri ale con¿tiin¡ei
¿i ale istoriei”. Un spirit care „tribuleazå” de la
Hades, ¿i mai din stråfunduri, pânå la Helios ¿i
pânå mai departe, desemnând „un proces conti-
nuu al crea¡iei”. Apelul la unele lucråri de filoso-
fia culturii este unul låmuritor pentru explica-
rea ¿i în¡elegerea liricii blagiene, a acestei ima-
gina¡ii creatoare de cosmos poetic cu a¿a fer-
vent apetit fa¡å de absolut în întreaga sa crea¡ie,
filosoficå ¿i literar-artisticå: „Elanul spre absolut
este acum expresia autenticului, a «matricei»,
iar exacerbarea spiritualå evocå un compromis
cu relativul. For¡ele elementare, originare, con-
¡in, peste mårginimea funciarå, multiple valen¡e
compensatorii”, scrie criticul comentând imagi-
nea satului cu func¡ia lui ordonator-centripetå
din poezie, prelungit în mit, în metafizicå, prin
transcenderea orizontului ontic, „o propulsie în
fic¡iune”...(Lucian Blaga. Orizonturi crono-spa-
¡iale). În ceea ce-l prive¿te pe Ion Barbu, eseis-
tica acestuia „se bazeazå pe experien¡ele proxi-
me, dar ¿i pe sincretismul valorilor eterne”.
Idealul såu de poezie are o aspira¡ie clasicå, „o
încercare mereu reluatå de a må ridica la modul
intelectual al Lirei (...), la o puritate aerianå”. O
tentativå, scrie criticul, de a conjuga clasicis-
mul cu «poezia purå», de a gåsi în spiritul mate-
matic tråsåtura comunå.” Poet evoluând în
concep¡ie ¿i forme lirice de la parnasianism ¿i
balcanic la ciclul abstract al „jocului secund”,
imagine a poeziei care se prive¿te pe sine amu-
¡ind în numele unor multiple ¿i grave semnifi-
ca¡ii. O poezie care în sfâr¿it atinge „cerul pla-
tonician”, o anumitå viziune pitagoreicå asupra
numerelor ¿i muzicii sferelor „în rara aventurå
a unui vers într-adevår esen¡ial, în poezia ca
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Cunoscut reprezentant al simbolismului românesc, „adevårat stegar
al mi¿cårii simboliste” (E. Lovinescu), foarte plåcut „vulgului” dar ¿i „omului
fin”, cu toatå „grandilocven¡a” ei, „muntean volubil, facil emotiv”, „în stilul
pråpåstios francizant al cafenelei bucure¿tene (...), în bunå måsurå un
Miticå, un Ca¡avencu ¿i un Eleftheriu Popescu deveni¡i lirici”, „un Villon
al cafenelei, vibrant, plin de imagina¡ie ¿i de sim¡ artistic, incapabil de a
ie¿i din tagma lui ¿i din dialectul lui” (G. Cålinescu), ION MINULESCUION MINULESCUION MINULESCUION MINULESCUION MINULESCU
(6/7 ianuarie 1881, Bucure¿ti – 11 aprilie 1944, Bucure¿ti) este, dincolo
de estetismul dandy „atât de izbitor” ¿i de „retorismul” inegalabil ¿i sen-
timental (T. Vianu), un scriitor interesant vizând „un alt tip cultural de
cititor, cel cu cuno¿tin¡e oculte, capabil så descifreze simboluri ¿i så
mediteze la teme abisale, care sunt ¿i adevåratele subiecte minulesciene”
(Råzvan Voncu).

Histrionismul minulescian, eviden¡iat cu atâta franche¡e ¿i vervå
poeticå, în registre fie disimulante, gra¡ioase sau de ironii destructurante,
råmâne marca fundamentalå a acestei opere, „identitatea” sa artisticå.
Chiar dacå mali¡iosul tabletist ¿i artizan al cuvintelor „potrivite”, Tudor
Arghezi, autorul „Psalmilor” cu nelini¿ti metafizice, îl înseria, bunåoarå,
pe Minulescu, între „poe¡ii muzei absente”, imputându-i „frazeologia
preten¡ioaså” ¿i „enervantå”, de „gazetar versificator ¿i tocåturå artisticå”,
care „ia elanuri în comic, cu o seninåtate de înger”, cântând numerele
(14, 21, 7), iahturile, castelele, måtåsurile, såpunul Flora, fabricile de
por¡elan ¿i sperman¡et „cu o convingere uneori de agent de publicitate
care se complace în obscuritå¡i”!

Fascinând, oarecum, prin  acea misticå simbolicå a cålåtoriilor, mai
toate în regim alegoric, prin fastuoase decoruri în care regizorul î¿i joacå
iluzoriu personajele/ rolurile, prin voluptuoasa ¿i învåluitoarea retoricå
cu gesticula¡ii pline de ecouri sentimental-livre¿ti, prin acea provocatå
evocare a vagului ca stare de dubita¡ii poetice, precum ¿i printr-o amplå
paletå de teme ¿i motive simboliste, Ion Minulescu este, în definitiv, prin
desolemnizårile/ persiflårile/parodierile tragicului ¿i gravitå¡ii, unul din
poe¡ii simboli¿ti cei mai citi¡i, mai accesibili, mai iubi¡i de publicul larg.
În acest fel, poezia lui rezistå timpului, dincolo de examenul estetic la
care l-a supus critica literarå, de-a lungul unui secol aproape. Fa¡å de
Bacovia, atotprezent în manualele ¿colare, Ion Minulescu pare så placå
mai mult adolescen¡ilor (impresie verificatå de noi, la catedrå, timp de
peste patru decenii!), în general tineretului, dar ¿i vârstelor mai înaintate,
ceea ce dovede¿te cå „axiologia” literarå este una, iar „orizontul de
a¿teptare” al unei mai largi mase de cititori este altul, niciodatå existând
o „compatibilitate”, o congruentå afinitate între evaluarea criticå ¿i cititul
a¿a-zis „plaisirist”...

În studiul introductiv „Ion Minulescu – între biografie ¿i operå”,

câteva considera¡ii”, d-na prof. dr. Monica Grosu precizeazå de la bun
început cå avem a face cu un scriitor deopotrivå „iubit” de publicul larg
¿i „contestat” de evaluatorii de meserie, „reprezentant marcant al simbolis-
mului românesc”, „un nume sonor care a reu¿it så-¿i asigure un loc
binemeritat în istoriile literare”. Poezia acestuia „cantabilå ¿i declamatorie,
a atras prin insolitul peisajelor exotice, prin lexicul bogat, cu accente
livre¿ti, ¿i prin senza¡ia de jovialitate pe care o transmitea”, poetul fiind o
prezen¡å notabilå a cafenelelor bucure¿tene, atrågând privirile „prin
vestimenta¡ie ¿i gesticula¡ia asuptå”!...

Mai cunoscut ca poet (autor al volumelor „Roman¡e pentru mai
târziu”, 1908; „De vorbå cu mine însumi”, 1913; „Spovedanii”, 1927; „Strofe
pentru toatå lumea”, 1930; „Nu sunt ce par a fi”, 1936; apoi edi¡iile de-
finitive din „Versuri” din 1939 ¿i „Roman¡e pentru mai târziu” etc. din
1943), Ion Minulescu este ¿i autorul unor gustate volume de nuvele ¿i
romane („Casa cu geamurile portocalii, 1908; „Må¿ti de bronz ¿i lampioane
de por¡elan”, 1920; „Ro¿u, galben ¿i albastru”, 1924; „Corigent la limba
românå”, 1928; „Ceti¡i-le noaptea”, 1930 ¿.a.). A scris, de asemenea,
teatru, în special comedii, manifestându-¿i talentul ¿i în publicisticå,
mai bine zis literaturå memorialisticå („Mårturisiri literare”, 1973, postum).
Se adaugå la acestea volumele traduse din literaturile ruså ¿i francezå.

Se contureazå astfel profilul unui scriitor proteic, „total”, abordând,
cu mai multå sau mai pu¡inå voca¡ie, toate genurile literare.

Iubirea ¿i moartea, succesul ¿i ratarea, ipostazele teatralizate de la
„nebun” ¿i „bufon” la „acrobat”, „actor”, „måscårici”, de la „necredincios”
la ve¿nicul „Don Juan” – toate aceste jucate alteritå¡i „sunt preferabile, -
scrie prefa¡atoarea - fiindcå ¡es în jurul lor o poveste de iubire sau de
moarte, de succes sau de ratare, iar povestea asta î¿i are ecoul ei, misterul
ei, frumuse¡ea ei”. Este un fascinant amestec „de luciditate ¿i reverie,
seriozitate ¿i pornire pe râs, profunzime ¿i superficialitate, comedie ¿i
moft. Trebuie så ni-l închipuim de poet jucându-¿i stårile lirice.” (D. Micu)

Nu trebuie uitat cå „fronda ¿i senzualitatea roman¡elor sale, este-
tismul decorativ, libertatea prozodicå au luat în råspår tot ceea ce era
comun în poezie, conferind un chip nou liricii române¿ti”, considerå
îngrijitoarea edi¡iei, subliniind astfel „con¿tiin¡a revolu¡ionarå” a
scriitorului care „a fåcut din simbolism o cauzå personalå pentru care a
luptat prin toate mijloacele”.

Marius CERMarius CERMarius CERMarius CERMarius CERTEZANTEZANTEZANTEZANTEZAN

ION MINULESCU - „O sutå ¿i una de poezii” –
(antologie, studiu introductiv ¿i selec¡ia textelor de MONICA GROSU)

(Editura Academiei Române, 2020, 228 p.)(Editura Academiei Române, 2020, 228 p.)(Editura Academiei Române, 2020, 228 p.)(Editura Academiei Române, 2020, 228 p.)(Editura Academiei Române, 2020, 228 p.)
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Eseistul, teoreticianul, istoricul ¿i criticul
literar Ioan St. LazIoan St. LazIoan St. LazIoan St. LazIoan St. Lazååååårrrrr revine, iatå, la poezie,
dupå un sfert de veac de la debutul editorial cu
placheta de poeme „Måiastra” („Almarom”, 1996),
interval în care s-a dedicat unor importante lu-
cråri din domeniile amintite, men¡ionând aici
deopotrivå activitatea unanim recunoscutå de
organizator ¿i editor în cadrul Centrului de Stu-
dii Medievale ¿i Premoderne „Antim Ivireanul”
din Râmnicu-Vâlcea.

Volumul de fa¡å,     „„„„„TTTTTimp unicimp unicimp unicimp unicimp unic”””””, subintitulat
„versuri de iubire”, decanteazå teme ¿i motive
de realå congruen¡å ¿i empatie cu acea lume a
culturii la care se raporteazå bibliografia de pânå
acum a scriitorului, fie cå reflec¡iile liricii ating,
ca în urcåtorii sau coborâtorii de semiton, Diezi
(I) ¿i Bemoli (II), fascinul femeii iubite în varii
proiec¡ii existen¡ial-transfiguratoare, fie cå, ra-
portându-se la aspecte ale spiritualitå¡ii cre¿ti-
ne (de la „cuplul adamic” la simbolistica Fecioa-
rei ori invoca¡iile psalmice din Simfonieta în ¿ap-
te trepte. Ad Te), poetul pune în decantare sem-
nifica¡ii ale unor ecouri biblice în sensul re-
demp¡iunii salvatoare, un fel de evanghelie
asumatå a ispå¿irii påmântene...

Un plenar sentiment de autumnalitate
freamåtå în ideografia imagisticå a versurilor ¿i
deopotrivå senza¡ia cå, în acest anotimp al roa-
delor ¿i pacificårii, sufletul se destinde în împå-
cåri ¿i plenitudini. Poetul tråie¿te o „varå a sfân-
tului Martin” (episcopul de Tours, la care trimite
¿i poezia eroticå de senectute a lui Lucian Blaga
– v. ciclul Varå de noiembrie), un început de bru-
mar dar cu luminå intenså, cåldurå ¿i fascinan-
te explozii de culori, un fel de voluptoaså agonie
autumnalå, când se tråiesc mai intens, parcå,
ardorile iuliene ale vârstei!). E, altfel zis, acea
„înseninare de toamnå” jubilant-sentimentalå
evocatå în poema Amiroase-a rod spre ceruri:

A-nflorit pådurea-n toamnå,
Verde, roz, ro¿, auriu
ªi-n lumina blândå, doamnå,
Stihuri fårå vârstå-¡i scriu.
Prezentå în sângele poetului, femeia iubitå,

un fel de donna angelicata, poartå în sine en-
gramarea mitului biblic: „ - Genå în sângele/
duhului meu,/ toate chemând/ råspuns le sunt

eu (...)// Fårå seamån resimt/ o stare-n Olimp/
¿i murmur cuvânt/ din Duhul cel Sfânt!” Multe
imagini trimit la semnifica¡ia platonicianå a an-
droginului („trupurile noastre/ în fericirea con-
topirii”), dar, numind acel „presentiment al sfâr-
¿itului”, poetul ne apare ¿i ca un arheu orfeic,
de pe lira cåruia se revarså, în crepuscule ce-
¡oase, o iubire pierdutå, uitatå, de exorcizåri
cantabile (Flaut etern): „Inima mea se-ntinde/
prelung, så te-ajungå/ ¿i så te tragå-napoi!” (Din
acela¿i sânge...). În „noaptea cu bezna fårå de
margini”, vâslind printre „scylele ¿i caribdele ei/
cåtre tine,/ cea trimiså în håu”, poetul tråie¿te
fantasmatice imagini în disconfortul ineluctabil
al premoni¡iilor  (Doar împreunå).

În acest peisaj, liricul nostru simte profund
mistica imagine a femeii iubite, pogorâtå cu
„aripi de foc” în sângele-i ca un ecou de „cântec
låuntric”, revelând „timpul unic” al prezen¡ei cu-
plului adamic în lume: „ne-nvolburåm în/ cân-
tec låuntric/ ¿i-ncepem timpul nostru-n/ lume,
unic” (Timpul nostru). Cântec de vrajå, desigur,
deopotrivå „låuntric” ¿i „unic”, decantând „clipe
de ve¿nicie”, fa¡å de care „ochiul lumii se-nchi-
de-n/ zâmbet tåcând.” (Unicul cânt). Cuplul este
unul cåruia i s-a dåruit „harul de-a face/ din
dragostea noastrå/ zeiesc nectar”. (Nectar). Lira
prerafaelitului consemneazå elemente sugestive
de portret, de la „cerul verde-albastru din bul-
boanele ochilor”, „ochii corole cu aurå”, „îngâ-
natul pleoapelor”, „geana” apunând pe „geana
Soarelui” ¿i privirea „cu aceea¿i candoare fe-
cioarå”, la „pårul lucind”, „trupu-¡i cald/ ¿i fier-
binte”, parcå „din veac/ håråzit/ secant prin mi-
ne”, „lumina inimii tale”, „floarea de nalbå cu
treisfetitele tale priviri” etc.

Iubirea (precum aceastå „nefireascå iubire/
fireascå”)   este – ne încredin¡eazå poetul – „stare
cosmicå” în care „douå universuri/ se întrepå-
trund,/ intersectându-¿i/ culorile,/ sunetele,/
axele,/ iradiere pateticå,/ senza¡ie de a trece/
peste o clipå/ de ve¿nicie/ dintr-un gen în al-
tul,/ ambigen/ ¿i-a råmâne/ într-un perpe-
tuum/ mobile...” (Iubire, stare cosmicå). Din
aceastå târzie perspectivå cardinalå, de septua-
ginta septem anni, poetul are con¿tiin¡a transfi-
gurårii, întru salvare, prin cuvânt (zeiesc altar),
de unde ¿i invocarea crengii de aur, simbol
magic al dragostei, apåråtor ¿i protector al  casei
¿i familiei: „în pripå ridic/ zeiesc altar/ ¿i joarde
de vâsc/ în focul nostru/ solar/ låcrimeazå.”
(Joarde de vâsc). Perechea sugeratå e una care
vine de departe, din miturile umanitå¡ii ¿i din
credin¡e stråvechi, precum gândirea chinezå:
„asemeni ¿i noi, yin ¿i yang,/ sub bolta sfântå-n-
cununatå” (Asemeni ¿i noi)

Pe lângå versurile foarte sprintene în cursi-
vitatea lor albå, foarte concentrate ¿i cu atât mai
percutant-expresive, întâlnim ¿i ritmuri trohaice
de rezonan¡å ludicå ¿i neo-anacreonticå, pre-
cum în Anotimp cu ochi zglobii:

Zburdå iarå¿i inima
så mi te cuprindå-n ea
cu sårut – culori de veci,
Minune, så nu te treci!
Sau rezonând, într-o cheie anecdoticå înså,

cu lirica popularå: „Alei, fata mea cea micå,/
e¿ti, la rândul tåu, måmicå,/ într-un fel cu Mai-
ca Sfântå/ care bine-te-cuvântå.” (Rugå pentru
rodul-cântec).

A treia parte, „Simfonietå în ¿apte trepte.
Ad Te”, dezvoltå o liricosofie cre¿tinå de virtuo-
zitå¡i cuvintelnice, cu previziuni/ percep¡ii cos-
mogonice ¿i sociogonice (viziunea „oului Måias-

trei, a muzicilor: din veci ¿i din toate”), cu imagi-
narele lumi „de sus ¿i de jos”/ „lumea cerului ¿i
lumea de jos” (altfel zis: „lumea Domnului ¿i/
lumea omului”), cu „fråmântårile de destin” („iar
noi doi, dorind så fim o nouå pereche adamicå,
pentru-un nou început”), cu viziunea „noii pe-
rechi: un singur suflet” („sub Ochiul cel de Sus
refacem via¡a-n pace, bunå/ ¿i toate-aceste fap-
te-n poveste se adunå...”). Simfonieta continuå
cu parabola, asumatå liric, a fiului risipitor, în-
tr-o caligrafiere psalticå de adâncå rezonan¡å
onto-fiin¡ialå ¿i dramatic existen¡ialå  (VI), un
fel de plângere devastatoare a unui Iov cutre-
murat de moarte, perseverând în credin¡a-i ¿i
care, refuzând apostazia, se adreseazå unui
Atotcreator cu nezdruncinatå încredere, nå-
zuind „cåtre o nouå via¡å – ad Te” (VII).

În aceastå notå liturgic-redemptivå se în-
cheie TIMP UNIC, o carte sapien¡ial tråitå, de
autumnale reflec¡ii transpuse cursiv în versuri
laconice, în prozodii strunite ori în registrul ecle-
zial al psalmilor. Mårturie despre o „ritualisticå”
a cuplului adamic care, dincolo de popasul ispå-
¿irii påmântene în armonie androginicå, aduce,
în liminara ipostazå, mul¡umiri Creatorului
a-Toate, dorind „cu Tine-n veci a ne cumineca”,
a¿adar o ferventå aspira¡ie panteistå, de rein-
tegrare mântuitoare în mitul substan¡ialitå¡ii
eterne:

„Doamne,-n suprema-ºi charité,
ªi timpul nostru unic îl prime¿te
În ve¿nica-ºi luminå, iar cântåri de înger
Devinå ¿i simfonieta lui «Ad Te»...”
(„SIMFONIETA – în ¿apte trepte. AD TE, VII,

pp. 91-95)”

Totul izvorând dintr-o con¿tiin¡å acutå a
vie¡ii ¿i existen¡ei, care î¿i cautå, într-un plan
spiritual mai larg, noi orizonturi de în¡elegere ¿i
împåcare cu sine, cu ordinea lumii, cu Dumne-
zeu...

Zenovie CZenovie CZenovie CZenovie CZenovie CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA

Tg.-Jiu, 4 martie 2021Tg.-Jiu, 4 martie 2021Tg.-Jiu, 4 martie 2021Tg.-Jiu, 4 martie 2021Tg.-Jiu, 4 martie 2021

„Vara de noiembrie” a  Sfântului Martin
IOAN ST. LAZÅR – „TIMP UNIC”

(Editura „Fântâna lui Manole”, Rm.-Vâlcea, 2021, 106 p.)(Editura „Fântâna lui Manole”, Rm.-Vâlcea, 2021, 106 p.)(Editura „Fântâna lui Manole”, Rm.-Vâlcea, 2021, 106 p.)(Editura „Fântâna lui Manole”, Rm.-Vâlcea, 2021, 106 p.)(Editura „Fântâna lui Manole”, Rm.-Vâlcea, 2021, 106 p.)

„A-nflorit pådurea-n toamnå...”
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IUBIRE, STARE COSMICÅ

Iubire,
stare cosmicå,
în care douå universuri
se întrepåtrund,
intersectându-¿i
culorile,
sunetele,
axele;
iradiere pateticå,
senza¡ia de-a trece
pentru-o clipå
de ve¿nicie
dintr-un gen
în altul,
ambigen
¿i-a råmâne
într-un perpetuum
mobile...

VRAJÅ

Primåvarå – ghiocei
pentru cârlion¡ii ei.
Primåvarå – soare cald,
în ochii ei så må scald.
Primåvarå- un ocean
de luminå ¿i alean.
Pasårea începe-un cânt
între ceruri ¿i påmânt.
Numai flori or så råsarå-
sufletul mi-e primåvarå...

NECTAR

Clipele mele -
petale de lotus
izvorând mereu
alte ¿i alte
pentru tine,
fluture cu taina
culorilor lumii
¿i harul de-a face
din dragostea noastrå
zeiesc nectar.

SMALº DE HUREZ
Doamnei Corina Mihåescu

Soarele-n spiralå
conturând
taierul zilei –
luminå aurie
în univers.
Din crengile ei-
ochii de flori
¿i prin livadå
alti¡e în dans.
Spre fire de iarbå
din semin¡e cere¿ti
coco¿u-nfoiat
al culorilor
dragostei...

BOIªOARA
lui Gheorghe Deaconu

Satele Lovi¿tei –
scripcarii ce cântå
horei de mun¡i
dimprejur,
de demult,
de când începu,
ve¿nic izvor,
glasul de fatå
al Boi¿oarei.
Încremenit-au
feciorii în dans,
tineri mereu
så-i asculte
ecou-n sim¡iri
¿i soarele încå-i
statornic aici,
a¡inut de licårul
ochilor ei.

IUNIE

Lini¿te-n grâu
¿i în cer
galben-albastrå.
Våluri sub¡iri,
stråvezii,
de la soare
pe câmp.
Pleoape-¡i îngân
- te coc blând...

TIMPUL NOSTRU

Margine de sat.
Noapte de iulie.
Påsåri de aur visând
în copacul cerului,
una fårå seamån cântând
¿i buze-n surâs
prin aer.
Livada peste deal-o iie,
în vie râuri de
catrin¡å-n ¿opot,
marama lunii –
pân’la glezne.
Ci tu, dintr-un
ve¿mânt sonor,
aripi de foc
pogori în sânge
 ne-nvolburåm în
cânt låuntric
¿i-ncepem timpul nostru-n
lume, unic.

UNICUL CÂNT

Varå-n marele parc,
rumoarea tramvaielor,
spuza de foc a stelelor
vålurind în larg.
Dupå-nalta cupolå
pentru cei du¿i,
vremea-n murmur departe,
nemårginitå-i secunda,
nu mai fâlfâie-n zbor
niciun gând.
Så fim unicul cânt,
cåtre mine te strâng –
ochiul lumii se-nchide-n
zâmbet tåcând.

CROCHIU

Nu, nu eram singuri...
Dar, în noapte, pe plajå,
ne-am regåsit trupurile,
îmbrå¡i¿ându-le, ne-am
reîntâlnit buzele ¿i le
sorbeam avid, cum pe¿tii
aerul pårând a nu le
mai ajunge în bronhii.
Timpul nu ne råbda –
treceau unii, al¡ii...
Totu¿i, cu trupurile noastre
eram numai noi -¿i-n
lungul sårut ne-aprindeam
så ardem unul în celålalt.
Cu mâna-n jos, la delicatå,
coapsa ta dåruindu-mi-se,-am
råmas – treceau... ¿i
n-am putut fi singuri
decât într-un crochiu de dragoste
pe-o veche stelå indianå...

Joarde de vâsc
lui Genic
Trupul tåu cald,
parcå din veac
håråzit
secant prin mine,
din zåri ne¿tiute
raza ta unicå
altoindu-må.
Dam lumii
luminå-mpreunå,
dar cine,
din nevåzutul
de-aproape
sau de departe,
ardoarea ne slåbi?!
În pripå ridic
zeiesc altar
¿i joarde de vâsc
în focul nostru
solar
låcrimeazå...

PPPPPoooooemeemeemeemeeme IOAN ST. LAZÅR
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Încercând doar „o privire criticå” asupra operei
mai pu¡in cunoscutului scriitor MIHAIL GRÅMESCU
(16 decembrie 1951, Bucure¿ti – 13 mai 2014, Bucu-
re¿ti), dl Geo Cålugåru, care ¿i-o ia coautoare pe
Alexandra Beatrice Kiseleff, nimeni alta decât mama
scriitorului, ne propune o „monografie” atipicå, mai
bine zis un documentar pentru o viitoare abordare
monograficå, care så fie structuratå dupå consacrata
formulå. Prieten apropiat al poetului, prozatorului ¿i
dramaturgului Mihail Gråmescu, autorul î¿i strânge,
deocamdatå, articolele (publicate în „Bogdania”) în
care i-a comentat opera, dupå care realizeazå un
tablou sinoptic al receptårii critice, oferindu-ne, în
final, note biobibliografice despre regretatul scriitor,
precum ¿i despre Alexandra Beatrice Kiseleff, filolog
¿i traducåtor (n. 1930), fosta so¡ie a poetului ¿i tradu-
cåtorului Haralambie Gråmescu (18 ianuarie 1926,
Pleni¡a-Dolj-14 martie 2003, Craiova), fost referent
la USR ¿i redactor la câteva reviste ale acesteia ¿i
la Editura de Stat pentru Literaturå ¿i Artå (pentru
traducerea „Cele ¿apte cålåtorii ale lui Sinbad mari-
narul” ¿i editarea în 15 volume a culegerii „O mie ¿i
una de nop¡i”, fostul absolvent al ªcolii de Literaturå
din 1951 ¿i autorul romanului „Pactul cu diavolul” din
1994, cu ani de pu¿cårie în timpul lui Gheorghiu-Dej,
a fost distins cu premiul Asocia¡iei Scriitorilor din
Bucure¿ti, 1982).

Fiu al acestei distinse familii de filologi litera¡i
¿i traducåtori de notorietate, Mihail Gråmescu ne-a
låsat o operå oarecum impresionantå, pe care acum
mama lui Beatrice Kiseleff a hotårât s-o editeze într-o
serie de Opere complete, volumul I apårând în 2015.
Au våzut lumina tiparului pânå acum încå alte ¿apte
volume, fiind în curs de editare volumul IX de Opere
complete, întreaga sa operå, apreciazå dl G. Cålugåru,
alcåtuind „un magnific mozaic, de naturå a-l defini
pe autor, atât ca artist al cuvântului, cât ¿i ca om”.
Råmas „mereu viu în sufletele prietenilor”, dispari¡ia
scriitorului este o „irecuperabilå pierdere pentru lite-
ratura românå, ca ¿i pentru cei care l-am iubit, pre¡uit
¿i admirat”.

OPERELE COMPLETE (I-IX, ultimul programat
pentru 2021), apårute la Editura Tracus Arte, cuprind,
în volume de circa 500 pagini, tot ceea ce publicat,
editat ¿i låsat în manuscrise scriitorul optzecist Mihail
Gråmescu, de la poezie (a debutat în „Luceafårul” în
1973), la proza atât de gustatå ¿i piesele de teatru
(vol. VI: teatru & poezie). Într-un gest de pietate ma-
ternå inegalabil, Alexandra Beatrice Kiseleff, de¿i la
o vârstå înaintatå, a reu¿it så adune „cu o migalå de
bijutier”, în cele opt volume de pânå acum, întreaga
crea¡ie antumå ¿i postumå. Seria acesta de „opere
complete” începe cu prozele de facturå ¿tiin¡ifico-fan-
tasticå, ce l-au fåcut cunoscut, între care amintim
„Cântecul Libelungilor” ¿i „Nike”, antologate de revista
„Antares” (Fran¡a). Mihail Gråmescu a fost considerat
„unul dintre cei mai tineri ¿i valoro¿i scriitorii din «noul
val» reprezentativi europeni”, traducându-i-se, pe
lângå textele amintite, alte câteva povestiri SF & F
de excep¡ie: „Umbra tigrului”, „Vizitecii”, „Înfrigurare”...

Volumul al II-lea con¡ine romanul „Phreeria”
(1991), o epopee exoticå „cea mai complexå din lite-
ratura SF”, editatå ¿i în Integrala Science Fiction ¿i
Fantasy de la Eagle Publishing House, ¿i prozele
scurte din volumul „Æ Povestioare bezmetice” (2008).
Abia volumul al III-lea con¡ine cartea lui de debut,
„Aporisticon”, o edi¡ie mult îmbunåtå¡itå fa¡å de cea
din 1981 „ciopâr¡itå grav de cenzura vremii”. Volumul
al IV-lea din 2016 con¡ine textul „Comunicare prin
juxtapunere”(foarte apreciat de un juriu din Catalunya
în 1992) ¿i romanul „Irita¡ia” (elaborat între 1983 ¿i
2004), care face o „necesarå ¿i binevenitå legåturå”
între literatura S.F. ¿i cea realistå. Volumul al V-lea
reproduce proza autobiograficå „Pleni¡a memoriei

noastre”, apoi „Ildiko”, „Råzbunarea Yvonei” ¿i „Calea
de apå”– microromane ale singuråtå¡ii.

Dacå teatrul ¿i poezia (de re¡inut „Cioburi de
îngeri”, 1971; „Cåderea”, 2003; „Luminå antisolarå”,
2006) constituie sumarul volumului al VI-lea, al VII-lea
continuå cu texte culese din publica¡ii ¿i unele inedite,
acestea din urmå constituind ¿i cuprinsul ¿i celui de-al
VIII-lea volum. Ultimul volum, al IX-lea, va reprodu-
ce atât texte inedite (28) cât ¿i publicate în diferite
reviste (20).

Mihail Gråmescu a reu¿it, prin formula prozei
sale science fiction & fantasy, så-¿i cucereascå o
pozi¡ie de prim-plan. „Adevårata fa¡å a SF-ului româ-
nesc – scria Alexandru Mironov în articolul din JSF,
„Un produs cultural de export” – este înså purtatå de
acest nou val de scriitori (...) între ei Mihai Gråmescu
(pe care revista „Antares” îl nume¿te «unul dintre cei
mai reprezentativi tineri scriitori europeni»”.

Un alt comentator, Mircea Opri¡å, în articolul
„Un lider al Fandomului” („Enciclopedia anticipa¡iei
române¿ti, Portrete exemplare”, vol. I, Ed. Eagle,
2011), scria despre lumile imaginare ale autorului,
våzând în prozatorul Gråmescu „un poet al subli-
mului”, pentru care „fantasticul constituie un nesecat
izvor de metaforå vizualå”, ca în „Cântecul Libelun-
gilor”, cu apari¡ii stranii, „plåmådite în marginea Pus-
tiei radioactive, spre panica oamenilor ajun¿i ni¿te
«sårmane le¿uri vii agonizând».” E vorba de viziunea
terifiantå a somnambulilor libelungi humanoizi împo-
triva cårora lumea organizeazå o campanie de „legi-
timå extirpare”, o adevåratå cruciadå (terifiantå ima-
ginea stolurilor pornite într-un nor zburåtor, ca în fil-
mele horror), devenite pânå la urmå fiin¡e cuirasate,
indestructibile. Aceea¿i imagina¡ie de plutiri ¿i ascen-
siuni celeste în romanul „Irita¡ia”, scriere în care auto-
rul trece pe nesim¡ite de la realitatea durå în registrul
fantasticului, având ca ideal adevårul, lumina cuvân-
tului, iubirea înål¡ându-se cåtre Marele Orologiu.

„Ildiko” este apreciatå de Györfi-Deák György
drept „o distopie în buna tradi¡ie gråmescianå, identifi-
când în ¡esåtura textualå o erudi¡ie de-a dreptul
orientalå ce face deliciul acestei proze inteligente:
„Generaþia profesorilor no¿tri de fizicå a crescut cu
Taofizica lui Capra sub pernå, lucrare care prezintå
lumea particulelor elementare în chipul unor mici mo-
nade chineze¿ti formate din yang ¿i yin, materie ¿i
antimaterie. Cuplul androgin format din Bârlog de
Vulpe ¿i Petalå în Vânt („femeia-i un fulg u¿or/ purtat
de vânt în zbor”, ca-n Rigoletto) e un cuplu cert taoist,
textul naraþiunii având clare trimiteri la minusculul
opus redactat de Båtrânul Copil (numele Lao Tzî poate
fi tradus ¿i astfel). (…) În proza lui Mihail Gråmescu,
taoistå devine pânå ¿i bolta cereascå, unde pot fi
våzu¡i „doi sori - unul alb, îndepårtat ¿i mic, celålalt
negru, uria¿, fårå scåpare”. (Picåtura chinezeascå –
Ildiko. Microromanele singuråtå¡ii, „Via¡a Româneas-
cå” nr. 7-8/2001).

„Nu temele abordate – considerå dl Geo Cålu-
gåru – îl unicizeazå pe scriitor, ci modul lui personal
de a le valorifica”, atât în prozå cât ¿i în teatru (cele
6 piese din volumul VI, Premiera).

Criticul Lauren¡iu Ulici, observând imagina¡ia pro-
digioaså în care autorul pune nu numai voca¡ie crea-
toare, dar ¿i o anumitå erudi¡ie ¿i intui¡ie de ¿tiin¡e
pozitive, aprecia cå „Mihai Gråmescu e un ironist
fin, cu o remarcabilå putere de observa¡ie, gra¡ie
cåreia s-ar putea impune ca o voce epicå” (precum,
zicem noi, în „Råzbunarea Yvonei: Zgubilitica mi¿o-
ne”), ironismul acesta fiind „cu douå direc¡ii, spre afarå
¿i spre interior, exprimând atitudinea naratorului fa¡å
de ceva ce poveste¿te, dar ¿i fa¡å de sine însu¿i”.
Coborând în obi¿nuitul cotidian cu „lanterna pretex-
tului insolit în mânå”, autorul nu face altceva decât
så lumineze „parcå-n trecere, parcå-n joacå, partea

ascunså a lucrurilor” (despre „Aporisticon”, în „Prima
verba” din „România literarå”, nr. 11/1983).

Apreciem edi¡ia de „Opere complete” în desfå-
¿urare, sub auspicii materne, ca fiind un prim gest
de recuperare editorialå integralå, viitoarele valorificåri
procedând, posibil, dupå canoanele consacrate ale
editologiei, ca ¿tiin¡å a editårii textelor, reordonând
întreaga materie dupå alte principii ¿i considerente,
eventual chiar într-o edi¡ie criticå. Timpul va hotårî
în privin¡a aceasta, noi mårginindu-ne så apreciem
gestul doamnei Alexandra Beatrice Kiseleff, filolog
¿i traductolog, autoare a unor dic¡ionare cunoscute
(„de sinonime”, „de omonime”,, chiar a unui „Dic¡ionar
de personaje mitice, folclorice ¿i literare” (2007), ori
a lucrårii „Comori de în¡elepciune (maxime, citate,
expresii, termeni de referin¡å” (2015), precum ¿i a
altor lucråri destinate nu numai elevilor ¿i studen¡ilor,
ci ¿i unui public mai larg.

„Dupå moartea fiului meu, - spune îndurerata
mamå – considerând cå nu am putut face nimic pentru
a-l ¡ine în via¡å, am hotårât så-l fac så tråiascå prin
opera sa, a¿a cå am pornit la întocmirea volumelor
Opere complete”...

Pia mater, semper eadem!

Genu Iulian MÅRCULESCUGenu Iulian MÅRCULESCUGenu Iulian MÅRCULESCUGenu Iulian MÅRCULESCUGenu Iulian MÅRCULESCU

Un gest de pietate maternå fårå precedent

GEO CÅLUGÅRU – ALEXANDRA BEATRICE KISELEFF:
„PRIVIRE CRITICÅ ASUPRA OPEREI LUI

MIHAIL GRÅMESCU”
(Editura Bogdania, Foc¿ani, 2020, 134 p.)(Editura Bogdania, Foc¿ani, 2020, 134 p.)(Editura Bogdania, Foc¿ani, 2020, 134 p.)(Editura Bogdania, Foc¿ani, 2020, 134 p.)(Editura Bogdania, Foc¿ani, 2020, 134 p.)
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Doamna prof. ELENA PÂRVU (n. 21 iulie 1949,
Orå¿tie), absolventå de Istorie la UBB (1972), so¡ia
regretatului nostru colaborator clujean, scriitorul
IULIU PÂRVU (12 septembrie 1940, comuna Gârbåu,
jud. Cluj - 4 martie 2018, Cluj-Napoca), - care a de¡inut
ani în ¿ir, începând din 2011, în revista „Portal-MÅIAS-
TRA, rubrica de „Cålåtorii pe mapamond”, încântân-
du-ne cu memorialistica sa despre locuri ¿i oameni
din spa¡ii de tradi¡ie euro-afro-asiatice – ne trimite
lucrarea „CREDINºÅ, NÅZUINºÅ, SPERANºÅ”
(Limes, 2020, 102 p.), o culegere de articole publica-
te, în anii 2019-2020, în „Rena¿terea”, editatå de Ar-
hiepiscopia Clujului (ini¡ial, în 1919, se intitula „Foaia
bisericeascå”).

Prefa¡atorul, pr. dr. Floric-Cåtålin Ghi¡, apreciazå
cå dna profesoarå Elena Pârvu, de¿i retraså de ceva
vreme din activitate, a råmas activå pe plan
cultural-ob¿tesc, „interesul pentru istoria mai
îndepårtatå, dar ¿i pentru actualitate se manifestå
cu acuitate ¿i prin scrierea, cu multå delicate¡e ¿i
talent literar, a unor texte conjuncturale, înså cu
elemente de relevan¡å perpetuå, a¿a cum reiese din
månunchiul adunat cu hårnicie ¿i pus la îndemâna
cititorului în paginile acestei cår¡i”. Arondatå la
Biserica cu hramul „Sfin¡ii Arhangheli Mihail ¿i Gavril”
din cartierul Dâmbul Rotund, din Cluj-Napoca, dna
Elena Pârvu participå cu însufle¡ire la toate ac¡iunile
organizate de pårintele Alexandru Ciui, ajuns protopop
al Protopopiatului Ortodox Român Cluj II. Într-un
articol omagial, autoarea consemneazå „calendarul
foarte bogat al activitå¡ilor din parohie”, la care nu de
pu¡ine ori au participat Arhiepiscopul ¿i Mitropolitul
Andrei, al Clujului, Vadului ¿i Feleacului, vicarul
eparhial, preotul Iustin Tira, corul Seminarului
Teologic Ortodox. Este vorba, mai concret, de
mi¿cåtoare seri „care îmbinå rugåciunea cu
comemorarea unor evenimente”, ateliere mu-
zical-creative cu copii din parohie, pelerinaje, sårbå-
torirea hramului, colindatul, ac¡iuni filantropice, toate
acestea devenite acum „ac¡iuni fire¿ti ¿i a¿teptate ¿i
de enoria¿i”. Anul Marelui Centenar al Unirii celei Mari
a prilejuit un foarte reu¿it simpozion care l-a avut
oaspete pe istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, de
la Institutul de istorie „G. Bari¡iu” din Cluj, care a
prezentat contribu¡ia unor personalitå¡i din Transil-
vania la Marea Unire ¿i aportul deosebit al preo¡ilor
la acest eveniment istoric. „Om de ac¡iune”, pårintele
Al. Ciui a realizat mai mult decât ¿i-a propus (a achi-
zi¡ionat noi clopote, a amenajat curtea parohialå, a
fåcut repara¡ii la acoperi¿ul bisericii, a lansat site-ul
parohiei, a dezvoltat un proiect social „destinat per-
soanelor aflate în dificultate” etc.). „Harul cu care l-a
înzestrat Dumnezeu så se reverse ¿i asupra credin-
cio¿ilor, ca ¿i pânå acum!”, î¿i încheie autoarea arti-
colul „Pårintele Alexandru Ciui, la ceas aniversar”.
Unele articole con¡in medita¡ii „la ceas de searå”,
cum este „Încotro?”, din care citåm justa situare în
plan istorico-social: „Anul acesta (2019, n. n.) va fi
Anul omagial al satului românesc. De ce? Pentru cå
«ve¿nicia s-a nåscut la sat». Ne-a spus-o poetul ¿i
filosoful Lucian Blaga, meditând ¿i el la societatea
româneascå. Doar cå de la Blaga ¿i pânå aståzi,
via¡a satului s-a schimbat radical. Cel mai trist este
cå ¡åranul român a fost decimat. (...) Problema pe
care ne-o punem este ce mai gåsim aståzi în lumea
satului, ¿i råspunsul îl vom afla analizând pu¡in
situa¡ia. Lumea satului tråie¿te aståzi în alte coor-
donate, impuse ¿i de contextul european. Este mai
interiorizatå, mai individualistå, mai comodå în multe
privin¡e; ¿i-a pierdut rapsozii populari care surprin-
deau întreaga gamå de sensibilitate a omului ¿i mai
ales umorul, buna dispozi¡ie, chiar dacå muzica po-
pularå este aståzi bine cotatå la diverse festivitå¡i./
Dar nu sentimentalismele noastre conteazå, ci faptul
cå ini¡iativa bisericii trebuie så devinå ¿i aståzi, ca
¿i altå datå, factorul ce coaguleazå credincio¿ii, iar
vocea preotului så råmânå în memoria noastrå
afectivå, având un rol formativ, ¿i numai astfel vechile
tradi¡ii vor comunica ¿i aståzi cu noi.”

Nu este uitat din aceastå ecua¡ie „tineretul”,
asupra cåruia trebuie så ne aplecåm cu mai multå
aten¡ie ¿i devotament, de asemenea „instruc¡ia ¿i
învå¡åmântul” trebuie så joace un rol important „în
angrenajul vie¡ii contemporane”.

ªcoala ¿i biserica „au salvat limba ¿i cultura
acestui popor, adicå fiin¡a noastrå na¡ionalå” – scrie
autoarea – „iar aceastå mo¿tenire trebuie påstratå ¿i
revigoratå chiar ¿i în epoca „globalizårii”, cåci „numai
a¿a ne putem påstra locul cuvenit în salba statelor
respectate”.

„E adevårat, prea ne-am låsat afecta¡i de relele
globalizårii”, de aceea autoarea propune „pentru
început, så revenim la morala cre¿tinå care ne-a fost
întotdeauna scut”, „avem nevoie de påstrarea unui
raport ra¡iune-credin¡å, care så ne conducå la adevår
¿i påstrarea identitå¡ii, så nu mai råtåcim drumul”.
Cåci „bine zicea marele om al bisericii ¿i culturii româ-
ne, mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania: «Unde
este adevår ¿i frumuse¡e, de acolo nici folosul nu
lipse¿te.»” (Paradoxurile istoriei)

Militând, a¿adar, pentru „adevår, bine ¿i drep-
tate”, autoarea clameazå adevåruri esen¡iale privind
cultura, civiliza¡ia ¿i spiritualitatea româneascå, atât
în definirea con¡inuturilor cât ¿i în devenirea lor
istoricå, într-o våditå cursivitate de idei ¿i atât de
fireascå, accesibilå, låmuritoare.

Dna Elena Pârvu scrie despre Centenarul Marii
Uniri „marcat ¿i la Gârbåu” (satul natal al regretatului
so¡ Iustin Pârvu, care i-a dedicat o temeinicå mono-
grafie), despre cinstirea cimitirelor ¿i mormintelor,
despre obiceiuri, datini, credin¡e, despre rolul educa-
¡iei ¿i moralei cre¿tine în formarea complexå a perso-
nalitå¡ii umane, despre demnitate ¿i politicianism,
despre politicå ¿i få¡årnicie, despre „vremurile noi ¿i
patriotismul”, despre „paradoxurile istoriei” ¿i „împlinire
spiritualå”...

Sau o emo¡ionantå „Medita¡ie la Concertul Lu-
mânårilor din sâmbåta Floriilor”, când în cimitirele
din Ardeal se manifestå acel „concert al lumânårilor
aprinse, al pâlpâielilor ce se reflectå parcå ¿i pe cer...”
Ne amintim de obiceiul cunoscut la greco-catolici sub
numele de „lumina¡ia” sau Pomenirea celor adormi¡i
(1 nov., la bisericå, iar la cimitir în dupå-amiaza sau
în seara aceleia¿i zile).

De unde ideea urgentå de „rena¿tere”, prilej de
a evoca via¡a filosofului mai pu¡in cunoscut Zevedei
Barbu (28.01.1914, Gârbova-Reciu, Sibiu - martie
1993, Brazilia), nimeni altul decât asistentul lui Lucian
Blaga la catedra de filosofia culturii, în perioada si-
bianå, care, dupå ce ajunge ata¿at cultural la Amba-

sada României din Marea Britanie,
constatå cå în societatea
româneascå „intelectualii sunt
înlocui¡i de politruci, iar prietenul såu Lucre¡iu
Påtrå¿canu este eliminat politic ¿i arestat”.
Neaderând la noul regim politic abuziv, în sens
stalinist, Zevedei Barbu se retrage din diploma¡ie ¿i
cere azil politic în Anglia, plecând apoi în Brazilia,
unde moare. Scrie mult, publicå ¿i-i revine „meritul
de conectare a spiritului românesc la cel universal”.
Barbu, realizând rolul bisericii de-a lungul timpului în
istoria poporului, a propus ca „Biserica så devinå un
stâlp al statului democratic român, în cadrul Uniunii
Patrio¡ilor.” Dar, în noul context al vremii, „orientarea
lui s-a schimbat, a marcat maturizarea, emanciparea
sa vizionarå”.

Luând în considerare atât „vremurile pe care le
parcurgem”, cât ¿i „co¿marurile democra¡iei noastre
cu toate nemul¡umirile provocate de fraudele de dupå
1989", dna Elena Pârvu sus¡ine cå „e nevoie de o
nouå construc¡ie româneascå, de o regenerare spi-
ritualå realå”. O „rena¿tere”, prin care „så ne întoar-
cem la cele cre¿tine¿ti, cu morala ¿i eticheta conve-
nitå.” (O „rena¿tere” necesarå).

Astfel de idei ¿i teme urgente sunt expuse atât
de tran¿ant ¿i convingåtor, dar ¿i cu con¿tiin¡a cå
„povara celor scrise de mine trebuie preluatå ¿i de
dvoastrå, cititorii.”

PS. D-na Elena Anghel ne trimite primele douå
numere ale unei noi publica¡ii „PRAG DE LUME”
(ISSN-L: 2734-5556), revistå de culturå, artå ¿i ¿tiin¡å,
apårutå la Alba Iulia, cu redac¡ia la Blaj, sub pre¿e-
din¡ia onorificå a lui Mircea Vaida-Voievod (Asocia¡ia
Dr. Fren¡iu ¿i tinerii). Redactor ¿ef: Ion Todor. Redactor
¿ef-adjunct: Ironim Muntean. Secretar: Vasile Grozav.
Redactori: Ion Buza¿i, Mircea Fren¡iu, Titu Popescu,
Iosif Zoica, Gh. Dånciulå, Negrea Petru. Revista publi-
cå studii, eseuri, cronici ¿i recenzii, poezie, prozå,
comentarii de spectacole, portrete de scriitori români
¿i stråini, recuperåri epistolare, traduceri etc. Având
în vedere numele celor ce publicå în formatul A 4 al
revistei „Prag de lume”, putem s-o consideråm un
eveniment în via¡a culturalå a Blajului. Iatå câteva
semnåturi de prestigiu: Lucian Blaga (reproduceri din
filosofia culturii: „Orizont ¿i stil”, „Spa¡iul mioritic”), I.
A. Pop, Ion Buza¿i, Vasile Moga, Sonia Elvireanu,
Titu Popescu, Louis Phillippe Herbert, Maria Vaida,
Gh. Jurcå, Mircea Vaida-Voevod, Al. Jurcan, Monica
Grosu, Ion Tudor, Ironim Muntean, Ioan Popa, Pr.
Iosif Zoica, Dorin Bucur, Petre Negrea, Elena Pârvu,
Livia Fumurescu ¿.a.

Denisa MIHALCADenisa MIHALCADenisa MIHALCADenisa MIHALCADenisa MIHALCA

Pentru o „rena¿tere” spiritualå ¿i „o nouå construc¡ie româneascå”

Elena Pârvu: „CREDINºÅ, NÅZUINºÅ, SPERANºÅ”
(Ed. Limes, 2020, 102 p.)(Ed. Limes, 2020, 102 p.)(Ed. Limes, 2020, 102 p.)(Ed. Limes, 2020, 102 p.)(Ed. Limes, 2020, 102 p.)
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JAR DE MACI SÅLBATICI

Purtåm în palme jar de maci sålbatici
Când curcubeiele-a¡ipesc în iazuri
ªi pescåru¿i mira¡i privesc apatici
Cum mårii-i cântå vântul prin talazuri.

Sub tålpi båtåtorite plâng nisipuri,
Pe umeri trec poverile-n convoaie,
Clipele dor, când tristele såruturi
Se sting alene-n picuri grei de ploaie.

Purtåm tåcu¡i stindardul depårtårii
Înfipt în templul blestemat al sor¡ii,
Când ståm smeri¡i la cozile-a¿teptårii
Cu piepturi dezgolite-n fa¡a mor¡ii.

Fårâme de iubire-n inimi ninse,
Azime calde, coapte-n doruri mute.
Purtåm în noi speran¡e neatinse
De caravana gândurilor, sute...

Trudind pe metereze de destine
Iluzii-aleargå-n trap de cai zånatici,
Ne strângem pumnii, vrem un dram de bine
Purtând în palme jar de maci sålbatici.

Plecåm din noi
Plecåm din noi în fiecare iarnå
Så adunåm din ghe¡uri visuri mute
Când ne-nfå¿oarå în tåceri durute
Zåpezile ce-au început så cearnå.

Doar cerurile ne primesc ofranda
Arce de curcubeie în cununå
Cu gânduri line prinse-n flori de lunå
Când pe påmânt mai joacå sarabanda

Fals de¿ån¡at, ¿i urå, ¿i minciunå...
Tråim tåcu¡i ¿i sufletul ne plânge
Flåmând de alb, iubirea va învinge,
Speran¡a noastrå e-o lume mai bunå.

Suntem destine-n¡epenite-n brumå
ªi-n ierni påtrunse-n vie¡i nåpåstuite
Ni-s visele dorin¡i neîmplinite
Iar noi, cobaii tåi, lume nebunå!

Plecåm din noi în fiecare iarnå
ªi-n primåveri sådimu-ne credin¡a -
Doar Cel de Sus ne poate da sentin¡a.
ªi norii-au prins din nou zåpezi så cearnå...

Când lupii netrebnici se-nfruptå din noi
Culeg de pe fruntea umbritå de nouri
Broboane de griji, ostenite ¿i reci,
Miresme de suflet în scâncet de doruri
Cålcând peste timp, råtåcind pe poteci

Prin jarul de clipe ce mistuie-n ruguri
Timp nemilos într-o lume nebunå
Trec iele zålude ¿i cete de fluturi
Zvârlind cu speran¡e în raze de lunå.

Pe tâmple adastå un tremur zånatic
Plumb ce apaså pe slova-mi târzie

ªi-n lini¿tea spartå de-un ¡ipåt sålbatic
Se-aude cum plânge un mugur în vie.

În zbuciumul crâncen, luptând cu nevoi
Þi-e silå de tot ce-i în juru-¡i nedrept
Când lupii netrebnici se-nfruptå din noi
ªi col¡ii-¿i înfig ¿i-n cåldura din piept
Råmâi consternat a¿teptând vremuri noi.

SUNTEM...

Suntem vremelnici pe acest påmânt -
Suflete caste pe altar de fluturi
Sau poate frunze råtåcite-n vânt
În toamnele brumate de pe ciuturi,

Fulgi osteni¡i când dorurile curg
În ierni pustii - ¿i ele istovite -
Jari¿ti de gând ro¿ite de-un amurg
Al viselor în håuri pråbu¿ite,

Ne agå¡åm de-un fir de busuioc,
Påstrat în sân parcå de-o ve¿nicie,
Ca-n veri ce ard tåceri în maci de foc
Så respiråm nådejdi pe la chindie.

Dar primåverii-i suntem tributari,
Din lacrimi calde împletind speran¡e,
Neståvili¡i de hoarde de barbari
Ce sufletului vor så-i punå ¿tan¡e.

Mai råtåcim prin vetre de trifoi
În vârf de lance arborând Cuvântul,
Bie¡i truditori ai vorbei suntem noi
Dar vom învinge,-a¿a ne-ajute Sfântul!

ÎN DIMINEAºA CE-AMIROASE-A NEA

Se råsucesc fuioare reci de vânt
În diminea¡a ce-amiroase-a nea -
Tårâmul meu, tåcere de mormânt,
Un cer senin, o margine de stea

Ce stråluce¿te vag se stinge lin
Când se ridicå blândul Demiurg
ªi-mbrå¡i¿eazå tufa de målin
Cu doruri mute ce din muguri curg.

Lângå fântânå, doar båtrânu-alun
Sfin¡it de cânt sublim de pi¡igoi
În care, vara, sufletu-mi adun
ªi câte visuri împletim noi doi...

Ce lini¿te... Filoane moi de fum
Þintesc spre ’nalt, rotindu-se-n azur.
Un car cu boi mai scâr¡âie pe drum
Doar colb ¿i piatrå seacå primprejur.

Câ¡iva båtrâni sub muntele-nghe¡at
Î¿i poartå pa¿ii spre-nchinare, greu,
Acolo-¿i varså lacrima-nfocat
ªi mâna-¿i dau cu bunul Dumnezeu.

Må contopesc încet cu-al lor fråmânt -
Le-a¿ da chiar un crâmpei din via¡a mea -
Ne biciuie fuioare reci de vânt
În diminea¡a ce-amiroase-a nea...

SÅ CREZI...

Så crezi în învieri de vise oarbe,
Neumbra primenindu-¡i-o-n zorele
Când råni de fum se sting timid în narbe -
Reci stalactite-n lujerii de stele?

Så crezi în nåscociri lovind fereastra
Cu sågetåri de a¿teptåri, perene,
Dosite-n sânul lunii când måiastra
Sfin¡e¿te lutul viu cu sânziene?

Sau så te-ascunzi în roiul alb de fluturi,
Robitå-n voal de floare ¿i ninsoare,
Sculptând în neaua din colind såruturi
Iar timpul så îl vindeci cu uitare?

De e¿ti un prag de crâng - ¿opte¿te dorul,
Iube¿te! ªi în mândra tremurare
Cu pumni de frezii aromind, fiorul
Zålog så-l ¡ii în bra¡ele avare.

Iar dacå tâmpla-¡i sângerå, bolnavå,
ªi-n vatrå ard råzoare de petunii
Så crezi ¿i så råmâi fidela sclavå
A lini¿tii din smirna rugåciunii.

ZIDIND CUVINTE

În fiecare zi e-o sårbåtoare –
Zidesc cuvinte-n templul ve¿niciei.
ªi nici singuråtatea nu mai doare,
Respir ¿i scriu un imn al bucuriei

Cu litera iubirii mele caste.
ªi-mi curå¡ dimine¡ile, devreme,
ªi-amiezile, ¿i serile fantaste,
Iar nop¡ii-i cer, în vis, så mi te cheme.

De-mi murmurå un cântec de iubire
Suav ¿i pur, såmân¡a ce-ncol¡e¿te
În suflet - crâng robit de-nmugurire,
Doar dorul, aprig dor mai pârjole¿te.

În trandafiri cu seva parfumatå
Ard clipe-n lampadare de stamine;
Iubirea lor nu piere niciodatå,
Cåci patria fântânilor e-n mine!

SCRIU LACRIMII SÅ NU MAI DOARÅ

Scriu lacrimii så nu mai doarå,
Scriu cerului så-ntoarne norii,
Scriu nop¡ii så mijeascå zorii
ªi ¡ie-¡i scriu, a câta oarå?...

Cuprinsu-te-au vreodat’ fiorii,
Când luna tâmplele-¡i måsoarå?
Sim¡it-ai oare-n prag de searå
Cå nu dore¿ti så la¿i cocorii

Så zboare singuri ¿i c-ai vrea
Din depårtare så faci rouå,
Sorbind-o chiar din mâna mea?

Mai scriu, iar dac-o fi så plouå,
Tu-n picuri cere-mi lini¿tea,
ªi vei sim¡i lumini de lunå nouå.

NE-AM ZÅLOGIT ÎN CLOPOTE DE CEARÅ

Ne-am zålogit în clopote de cearå
Alunecând pe un tåp¿an cu frezii.
Sub vraja lirei freamåtå aezii
Când dulci miresme peste noi coboarå.

Vii scânteieri pe mantia zåpezii
ªi tremurul de cetini ne-nfioarå,
Când fulgii-¿i scot tåcerile pe-afarå
ªi-ascund smeri¡i durerile-n ardezii.

O peniten¡å stranie ne-ndeamnå
Så fim convin¿i cå nu e în zadar
Så învå¡åm ce dragostea înseamnå

(Ea nu e doar o filå-n calendar):
E-a sufletelor maiestuoaså doamnå
ªi ve¿nica luminå din altar.

PPPPPoooooeziieziieziieziiezii
✒...     Georgeta RestemanGeorgeta RestemanGeorgeta RestemanGeorgeta RestemanGeorgeta Resteman
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Spus pe un ton tran¿ant, care nu-¡i spore¿te numårul de prieteni
din lumea literarå oficialå, nici numårul de like-uri, intelectualii noii ere
sunt cuprin¿i nu de unul, ci de trei feluri de oportunism: oportunismul
stalinist, oportunismul anti-na¡ional, oportunismul sexist. De departe,
proletcultismul redivivus mi se pare cel mai periculos. Scriitorincii ¿i-au
luat dreptul, ca-n anii cincizeci, de a nega nume fundamentale. ªi-i vorba
de oportunismul cu care se fac „dosare de cadre” lui Noica, Cioran, Eliade,
pentru a se descoperi ¿i demasca (verbul erei proletare) „atitudini antie-
vreie¿ti” la cei de sus, ba chiar ¿i la Eugen Ionescu. Recent, am citit cå
Eliade n-ar fi scris decât „nimicuri”. ªi-i våzut ba ca „împårat gol”, ba ca
„mâl”. Mâl? Replica de dat contra unei astfel de afirma¡ii ar fi una singurå:
mâl da, dar fertil.

„S-au turcit”, le-a spus Virgil Ierunca proletculti¿tilor sovietofili.
Atunci, ca ¿i acum. În variantå scriptoriceascå, DRP: „Marea Revolu¡ie
Socialistå din Octombrie cicå ar fi avut marii ei profitori, care, peste ani,
prin nepo¡ii lor, au desåvâr¿it Marea Revolu¡ie Capitalistå, care a avut
marii ei profitori.” Ca Petricå Baricadå, spre a-i spune ca Niculae Gheran.
Cutare, cå¡årat pe „învå¡åtura” lui Lenin-Stalin, a gåsit cu cale så se
ca¡ere pe Rainbow când a venit Bush, voca¡ia lui fiind oportunismul poli-
tic. De la Academia „ªtefan Gheorghiu” la SNSPA n-a fost decât un pas.

Reveren¡å pentru regretatul Radu Cålin Cristea, agasat de turtele
ideologice, rostogolindu-se de colo dincolo. Elitele loaiale lui Båsescu
(numite de el, in short, ELB) l-au sus¡inut nesmintit ¿i-n 2004, ¿i la rea-
legere. Ce-i culmea: unii îl våd pe Noica „antrenor de marxism”, cot la cot
cu...Ceau¿escu, dar nu-i våd pe cei sui¡i în avionul preziden¡ial båsesc,
mai ales pe învå¡åceii de la Påltini¿, preferând turnului de filde¿ turnul
(de control) de la Neptuni¿. Cei din „casta intelectualå”, dupå Sorin Adam
Matei, cu blazonul LPP, nu s-au dezis u¿or de Petrov, dupå ce, la Referen-
dumul din 2012, s-au aråtat båsescofoni. ICR(oman) n-a cålcat legea
trecându-i pe Hoi¿ie - Antohi în programul ICR de la Berlin, spre scârba
Hertei Müller? Se pare cå unii sunt mai denun¡iatori ( cum se roste¿te
Turcan care cântå la pian) decât al¡ii. N.Balotå a fost supus oprobriului
public, nu ¿i Ho¿ie ori Antohi. N. Balotå, scriitor pedepsit de Securitate,
a fost pedepsit ¿i de CNSAS. În 1948, a fåcut 6 luni de închisoare pentru
råspândire de publica¡ii interzise; arestat pentru uneltire împotriva ordinii
sociale, a primit, în ‘56, 7 ani de închisoare corec¡ionalå ¿i a fost eliberat
în ’62, cu DO (Domiciliu Obligatoriu, pentru necunoscåtori) -24 de luni.
Pe locuin¡a din Pitar Mo¿ nr. 27, a¿ a¿eza o placå: De aici l-a ridicat
Securitatea pe N. Balotå, în 1955.

ªi câ¡i ciocoia¿i ¿i ciocola¿i nu ¿i-au declarat chimie cu pre¿edin¡ii!
Mul¡i, câtå frunzå, câtå iarbå, cu Ion Iliescu. Dar ¿i cu Debil, dar ¿i cu
ceilal¡i. Pre¿edinte så fie, cå broa¿te oråcåind lauda¡ii sunt destule. Iar
Arghezi råmâne mereu actual: „ªi cinstirea ¡i se da/ Dupå talpå ¿i pin-
gea,/ Dupå chicå sau chelie,/ Dupå unghii sau simbrie.”

Octavian Paler vorbea, cât a mai putut vorbi, de „profesiunea de
slujnicar a românului”. Eschivan¡i ori reticen¡i, când e vorba de parale,
n-au prea fost. Zice presa cå SOV Vântu a cumpårat „Idei în dialog”. Un
istoric voia så scrie istoria României pe bani becali.

Accesele anti-comuniste ale comuni¿tilor sunt, cum altfel?- cele vechi,
întoarse pe dos. Marin Preda e denumit „valet al ceau¿ismului”. În ¿coala
unde minciuna ståtea cu manualul de istorie pe maså ¿i la maså, am
auzit de „vale¡ii imperialismului”. Mai nou, iatå-l pe Preda ¿i „valet al
fascismului”, pentru cå personajul din Delirul este Ion „cel fårå de mor-
mânt”. Generalul Rådescu s-a opus trecerii dincolo de Nistru, deci a fost
acceptat de ocupan¡ii sovietici. El e autorul decriptårii FND: Fårå Neam
¿i Dumnezeu, sigla Frontului Na¡ional Democrat. Rådescu a fost înlocuit
de Groz(e)a. Mergem iarå¿i pe asta, Fårå Neam ¿i Dumnezeu? Filosofi,
esei¿ti, poe¡i cre¿tini, ca Blaga, ca Voiculescu ori ca Daniil Sandu Tudor,
sco¿i din cår¡i ieri, azi nu-¿i gåsesc loc în manuale. Literatura exilului –
la fel. Pesemne sunå anti-european ¿i anti- globalist poemul lui Aron
Cotru¿: „Stråinå stråinåtate/ Rai cu por¡ile-ncuiate.../ Vai de cine-n ele
bate”

Dubla måsurå e-n toate ce sunt: se face procesul lui G. Cålinescu,
pentru cå, în ‘46 („Lumea”), Cronica mizantropului a devenit Cronica
optimistului, nu ¿i procesul lui Paul Cornea, cu trecut ilegalist, nu ¿i
procesul lui Zigu Ornea, care l-a bågat în pu¿cårie pe Noica. Romanul
Canalului de Petru Dumitriu („mormânt al burgheziei”, dupå
Gheorghiu-Dej ) e scos de la poprealå, la fel Streinul lui Titus Popovici, la
fel Bårågan de Galan, pe motiv cå autorii au avut talent. Pårere nedreaptå
dupå mine, de vreme ce Gyr, poate cel mai talentat poet al închisorilor
comuniste, condamnat în ‘59 la moarte pentru o poezie socialå, Ridicå-te,

Gheorghe, ridicå-te, Ioane,
pedeapså comutatå în 20
de ani de deten¡ie grea,
råmâne condamnat ca
antisemit, de¿i legionarul a
înfiin¡at Teatrul Evreiesc
Bara¿eum. Tot la capitolul
oportunism de sorginte proletcultistå a¿ trece ¿i atacurile concertate la
sentimentul na¡ional. ªi-mi amintesc de cineva (nu- i dau numele) care-l
cita trunchiat pe Berdiaev ( D’esclavage et de la liberté de l’ homme) ¿i
anume: „sentimentul na¡ional nu e un sentiment profund”, uitând
continuarea: „...decât atunci când e vorba de apårarea patriei”. Or,
suntem în aceea¿i stare (de alertå!): så fim nevoi¡i så ne apåråm, da,
såråcia ¿i nevoile ¿i neamul (chiar dacå unora li se apleacå de Eminescu),
cå râul ¿i ramul nu le prea mai avem.

Proletculti¿tii sovietofili nu aveau decât o singurå patrie, URSS;
ideologia political correctness considerå eroismul o boalå. „Sufereau de
eroism”, citesc în Mesi@) de Andrei Codrescu. Poetul cutare (am uitat
cum îi spune) se vaitå cå a fost presat så scrie „poezie patrioticå”. ªi
uite-a¿a, patriotismul a fost compromis de festivism ¿i de agresivitate –
scrâ¿netul din¡ilor cu mâna pe drapel al patrio¡ilor låbår¡a¡i sau al
patrioatelor ¿i mai låbår¡ate. Iar românismului încrâncenat îi corespunde
un anti-românism la fel de încrâncenat. Prozatorul cutare (am uitat cum
îi spune), în cår¡ile cåruia se vomitå mereu, pune pariu epic pe tema
minorå. Pentru via¡å psihicå nu mai avem timp. Doar n-o så scriem ca
prostul de Proust ¿i idiotul de Dosto, cum glumårea cineva. Avem Sade,
de ce-am citi Sadoveanu? se mira altcineva. De ce Dostoievski, când putem
citi un policier de George Simenon, tradus în 50 de limbi, tipårit în zeci
de milioane de exemplare? Simplu: pentru cå Dostoievski îl cuprinde pe
Simenon la un subsol.

ªaizeci¿tii ¿i ¿aptezeci¿tii sunt considera¡i lovi¡i în aripi de desue-
tudine, cu personajele lor „plicticoase”, obsedate de sensul existen¡ei.
Cei con¿tien¡i (opu¿i incon¿tien¡ilor) declarå „specificul na¡ional”, mereu
pus între ghilimelele deriziunii, „temå båtrânå”, iar båtrânii sunt declara¡i
„slei¡i”.

Eu a¿ zice cå literatura, ca ¿i ¿tiin¡a de altfel, nu cunoa¿te împår¡iri
pe vârste. Primeazå dotarea. Or, fårå dotare, credea T. Maiorescu, „zioa
de mâine nu vå mai cunoa¿te”. ªi-mi amintesc cum vitupera N. Tertulian
Caracterul reac¡ionar al teoriei „autonomiei esteticului”, în VR, nr 2, 1956,
gata så scoatå, cu cle¿tele lui Jdanov, „col¡ii junimistului reac¡ionar”.
Radu Mare¿ a scris, în „Discobolul, dar ¿i în „Asymetria”, despre Condi¡ia
postmodernitå¡ii ¿i noul realism socialist, dar nu s-a prea luat aminte.

Postmoderni¿tii (doar unii dintre ei, så nu generalizåm, mai ales cå
nu to¡i optzeci¿tii sunt postmoderni¿ti) påreau cå nu pot filtra ce li se tot
întâmpla. Ca-n filmule¡ele de amator, fåcute la botez, la bac, la nuntå, la
munte, la plajå, la bunici etc. Cât despre nouåzeci¿ti, ca ¿i cum nu era
destul de liberå pia¡a fic¡iunii, au vrut-o goalå, fårå marfå literarå, deci
fårå concuren¡å. Le-a dat o mânå de ajutor basarabeanul Alexandru
Vakulovschi, obscenizând, obscenizând...

Din aproape în aproape, s-a ajuns ca poezia, dar ¿i proza så fie
abuzate de un realism minor. Hedonistele noastre, de la ob¿pe la optzeci
de ani, î¿i urmeazå instinctul.Ce m’am Bovary? Fii Ovary, ovaricå, nu
bovaricå. Iar sistemul editorial, invadat de variantele lui Ostap Bender,
publicå poezie des-frânatå ¿i prozå de un liberalism carnal ne¡årmurit.

Vers cårtårescian: „Ce-i mai mi¿to pe lume decât så te fu¡i?”. Råspuns:
Nimic (titlu de plachetå ironic sau autoironic), dar nimic poetic. Un
nobelizabil n-are re¡inere så punå pe hârtie versul åsta style bas sau ce
stil o fi el. Iar când e¿ti în crizå de crea¡ie, scrii la Jurnal (notå din au-
gust, 1992): „Stau gol, într-un fel de umbrå fierbinte ¿i scriu cå nu scriu.”
În alte cuvinte: „Sînt la påmînt/ nu mai våd nici o ie¿ire/ sînt cu spatele
la zid.” (din Nu striga niciodatå dupå ajutor, Humanitas, 2020), culminând
cu „Ah, nu mai pot!/ nu mai pot!” Nonconformistul Sorin Lavric gåsea (
în Dâra stânjenitoare a unui talent epuizat , „Cotidianul”, 26 oct. 2020)
cå e vorba de „scâncete inestetice”, de „lamenta¡ie golitå de suflu estetic”,
mai råu de lexicopenie, conchizând cå „gura bardului nu transmite nimic.”
Cam da.

Douåmii¿tii î¿i reneagå majoritar eventualele modele, familia
culturalå, genera¡ia. „Feed-back-ul nu-i esen¡ial. N-am dependen¡å de
feed-back”, declara ritos cineva cåruia i-am uitat numele. Oare nihilautorii
fårå înainta¿i chiar n-au nevoie de modele? La rîndul lor, n-or avea nevoie
de recunoa¿tere ? Om scrie ¿i om vedea.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Magda Ursache: OPORTUNISM LA CUB

„singure actele con¿tiente ¿i libere sunt morale”
 D.D.Ro¿ca, Existen¡a tragicå
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Urmårindu-¿i personajele pe fondul reali-
tå¡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 punc-
tualå refrac¡ie criticå a actualitå¡ii române¿ti
(v. tabletele mensuale din „Acolada”), dl Radu
Ulmeanu reu¿e¿te în romanele „CHERMEZA SI-
NUCIGAªILOR” (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 dic-
taturii ceau¿iste ¿i cele ale perioadei postcomu-
niste, 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 va-
rii ipostaze. Cåci dincolo de utopia unui postco-
munism care a rupt „total” cu trecutul, avem a
face cu acele mentalitå¡i „reziduale” (Doina¿
vorbea de „comunismul rezidual”), de abilå tra-
vestire în¿elåtoare, ce au furnizat, prin strategii
¿i tehnici manipulatorii, doar iluzia schimbårilor
profunde, „sistemul” în alerta lui tranzitorie
schimbându-¿i doar „conducåtorul” prin modu-
larea unei revolu¡ii populare într-o loviturå de
stat. Prozatorul are în compozi¡ia forma¡iei sale
nu atât spiritul meditativ-speculativ al eseistu-
lui cât mai ales observa¡ia plinå de substan¡å
cu aplomb a unui alert condei jurnalistic, mo-
dalitå¡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.

CHERMEZA SINUCIGACHERMEZA SINUCIGACHERMEZA SINUCIGACHERMEZA SINUCIGACHERMEZA SINUCIGAªªªªªILOR ILOR ILOR ILOR ILOR (edi¡ia a II-a
revizuitå, Editura „Grinta”, Cluj, 2016, 366 p.)
este un puternic roman anticomunist, cu o vi-
ziune din interiorul aparatului administrativ din
municipiul Scuteni, capitala din 1967 a unui
jude¡ din partea de nord-vest a ¡årii. Protagonis-
tul Grigore Lapte¿, profesor ¿i artist plastic recu-
noscut în ora¿ul de pe Some¿ – un alter ego al
autorului, desigur, pânå la un punct, de unde
fic¡iunea î¿i intrå în drepturi – este surprins în-
tr-un moment de cumpånå, adicå de mari prefa-
ceri, ac¡iunea rezumându-se la anii 1989 ¿i pri-
ma parte a lui 1990, culminând cu alegerile din
ziua de Duminica Orbului (20 mai 1990), când
FSN-ul lui Ion Iliescu, transformat în partid poli-
tic în ciuda supremei declara¡ii din primåvarå,
câ¿tigå „zdrobitor” alegerile preziden¡iale prin
care noua putere (confiscatå, de altfel, la Revolu-
¡ie) devine legitimå...

Romanul urmåre¿te implicarea profesoru-
lui grafician Grigore Lapte¿ în tumultul eveni-
mentelor, odatå cu declan¿area revolu¡iei în
Scuteni, eroul romanului fiind un fel de „hidalgo”
în ampla ac¡iune a noilor prefaceri revolu¡io-
nare: „Exaltatul, zåltatul, cum îi spuneam u-
neori în sinea mea – mårturise¿te în capitolul

ini¡ial ziaristul Andrei Cetea de la ziarul local –
era dulce ¿i grav, dar cu ele, cu fetele astea era
plin de farmec ¿i, sensibil la rândul lui, nu må
mai mirå nimic în privin¡a capacitå¡ii lui de a le
în¡elege.” Bun cunoscåtor al vie¡ii lui Lapte¿,
colegul ¿i amicul Andrei Cetea deschide ¿i în-
cheie, cu propria-i „voce” romanul acesta dens
¿i proteic în consisten¡a-i evenimen¡ial-tema-
ticå. „Punctul (lui) forte ¿i un posibil ascendent
fa¡å de Grigore” consistå în „faptele” ce vorbesc
de la sine, cåci, dacå în privin¡a aventurilor sen-
timentale cei doi amici rezonau, în felul de a se
implica în prefacerile din via¡a cetå¡ii, op¡iunile
acestora se vor dovedi total antinomice. Astfel,
capitolul ce deschide romanul, „Mårturie despre
un posibil hidalgo”, reproduce „vocea” narativå
a lui Andrei Cetea, care face o sumarå prezen-
tare biograficå amicului profesor, „mare artist”
silit a convie¡ui alåturi de tot felul de învârti¡i ¿i
carieri¿ti în plan cultural, politic ¿i securistic,
acolo în via¡a culturalå din Scuteni, unde „func-
¡ionau din plin motoarele educa¡iei patriotice ¿i
revolu¡ionare pentru toate categoriile popula¡iei,
de la copiii de grådini¡å, deveni¡i «¿oimii patriei»
pânå la pensie...” (p.31) La un moment dat chiar
îi va repro¿a sarcastic lui Lep¿a cå „voi, fese-
ni¿tii, a¡i dus ¡ara de râpå” ¿i cå a devenit un
„trepådu¿ cultural” prin seriozitatea cu care ¿i-a
asumat „rolul”, lipsit de „sim¡ul umorului”. Gri-
gore îi råspunde cå el nu mai este fesenist „de
la apari¡ia partidului” care va confisca Puterea
la 20 mai 1990. Så re¡inem cå la 25 aprilie 1990,
Grigore Lep¿a publicase în ziarul local un articol
foarte virulent la adresa regimului iliescian,
„Bomba din Pia¡a Universitå¡ii”, atitudine fatalå
pentru ce i se va pune la cale...

„Acesta era punctul meu forte („ascen-
dentul meu asupra lui”), faptul cå nu m-am în-
curcat niciodatå, nu m-am bågat niciodatå de
bunå voie în situa¡ii fårå ie¿ire” – precizeazå în
capitolul final, „Despre un cavaler al tristei, ri-
diculei figuri”, acela¿i gazetar Andrei Cetea. Dar
el, se pare, tot ce-a fåcut în via¡a lui a fost exact
în direc¡ia asta. (...) A trebuit ceva carne de tun
pentru ca nomenclatura comunistå så fie puså
pe fugå în decembrie ’89? Desigur, printre primii
care au picat la fa¡a locului ca musca în zår a
fost el, Grigore. Måcar dacå s-ar fi ales cu ceva
din asta. Dar ¡i-ai gåsit! Când ar fi fost de câ¿ti-
gat, de rezolvat ceva, când mai to¡i «revolu¡io-
narii» ¿i-au încropit câte-o afacere mai mult sau
mai pu¡in bånoaså, profitând de pozi¡ia câ¿ti-
gatå, el s-a retras din nou la catedrå ¿i la desen,
dând astfel de Monica, eleva lui ¿i de mama ei,
colega, ¿i bågându-se în rahat pânå-n gât.”

„Ce l-o fi fåcut – se întreabå într-o ironie
retoricå pragmaticul ziarist Cetea – så ia parte
la revolu¡ie, umila, modesta ¿i falsa noastrå
revolu¡ie dintr-un col¡ de provincie unde abia
dacå a existat gloria unor împu¿cåturi råzle¡e,
nicidecât a unor råni¡i cât de cât, dacå nu a
câtorva mor¡i...” De aceea, precautul coleg råmas
în expectativå, dovedindu-se „mai în¡elept decât
el”, scrie despre „elanul donquijotesc” al profe-
sorului artist Grigore Lapte¿, pe care „l-am
condus atunci în 22 decembrie câ¡iva pa¿i spre
sediul partidului comunist, apoi m-am îndepår-
tat înceti¿or de grupul proaspåt format ce striga
lozinci împotriva lui Ceau¿escu.” În acest fel,
dorindu-¿i asta, Grigore devine coordonator al
comisiei de preså, artå, învå¡åmânt ¿i culturå,
din noua structurå de conducere a jude¡ului,
Consiliul Jude¡ean al FSN ¿i apoi al CPUN-ului,
un fel de secretar pe jude¡ cu propaganda al
fostului PCR (factor decizional nr. 3 în fosta
ierarhie de partid). Prilej de a ni se face cunoscu-
te tot felul de ac¡iuni, vânzoleli ¿i aranjamente
privind preluarea puterii ¿i exercitarea acesteia
prin reprezentan¡i ¿i factori de influen¡å, situa¡ii
care s-au petrecut aidoma în întreaga ¡arå,

neprecupe¡indu-se scenariile cu „terori¿tii”
evapora¡i mai apoi, destul de sângeroase în
multe locuri din ¡arå, inclusiv în Bucure¿ti
unde asupra balconului din care vorbeau „re-
prezentan¡ii” noii puteri nu s-a tras niciun
glonte... O revolu¡ie transmiså în direct la televi-
zor, cu zvonuri cât mai alarmiste ¿i rafale de
mitralierå pentru a ¡ine sub fricå masele... Un
Dosar atât de sângeros care zace ¿i azi, dupå
trei decenii, în sertarele parchetelor militare ¿i
atâtor entitå¡i juridice, pentru care ideea de
dreptate s-a dovedit de atâtea ori, iremediabil,
strâmbå... O justi¡ie cålåritå de factorii politici
¿i deopotrivå de spiritul remanent al unui incri-
minant mod de comportare institu¡ionalå, deve-
nitå „terorism de stat”...

Râvnind la gloria de „cavaler al tristei fi-
guri”, scrie Andrei Cetea, „aceasta ¡i se refuzå,
oferindu-¡i-se doar ridicola figurå, råmânând
ridicolridicolridicolridicolridicolååååå în veci de veci./ Ce putea fi mai ridicol
decât acest prieten Grigore Lapte¿ care, urcat
pe baricadele unei revolu¡ii, så concedem, nu
de catifea, ci de sânge, chiar dacå a fost un sân-
ge vårsat în scopul deturnårii ei, se pomene¿te
la câteva luni dupå aceea cu un ochi scos de
ni¿te gåligani pe malul râului, împodobindu-se
apoi cu un bandaj negru de pirat în plin secol
XX, departe de orice brizå marinå. Pentru ca apoi
så fie gåsit gol în patul såu, ucis de o tânårå
suferind de paranoia sexului, a¿a cum Ceau¿es-
cu suferea de paranoia puterii./ A¿a cu Grigore.
A fost ultima, singura lui cucerire în materie de
femei pentru care nu l-am invidiat, la care nu
am râvnit niciodatå. ªi am scris aceste sumare
mårturii eu, diacul gazetar Andrei Cetea, la cât-
va timp dupå moartea lui, cu tot acest ascen-
dent moral, faptic pânå la urmå...”, s.m. (p. 360).

Consemnatå astfel de „diacul gazetar An-
drei Cetea” (un alt „alter ego” al scriitorului,
desigur!), hronicul tragediei din via¡a lui Grigore
Lapte¿, cu reverbera¡ia de memorial cronicå-
resc, deschide un ecou de oratoriu moral, felul
în care s-au petrecut lucrurile fiind, înså, altul.
Ziaristul Cetea, ne¿tiind cu adevårat cele întâm-
plate – pe care numai vocea auctorialå le-a re¡i-
nut, ca ac¡iuni criminale concertate între putere
¿i mâna executorie a poli¡iei politice - consem-
neazå versiunea oficialå a „crimei pasionale”,
îndoindu-se încå o datå de caracterul moral rec-
titudinal al amicului ucis! Era vorba, de fapt,
de o descindere punitivå a unor indivizi înarma¡i
care, dupå ce-l împu¿cå pe profesorul „disident”,
pun în mâna fetei pistolul încå o datå descårcat
în Grig, dupå care o violeazå bestial pânå la pier-
derea cuno¿tin¡ei, ¿i astfel Monica ajunge în
ospiciu.

Capitolele amintite, consemnate prin
„vocea” lui Andrei Cetea, asigurå, de fapt,
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acea tehnicå a rotunzimii (tehnica „corpului
sferoid”), de care vorbea Liviu Rebreanu în plan
naratologic, evidentå în marile sale romane
(„Ion”, „Pådurea spânzura¡ilor”, „Råscoala”). Nu
este singurul semn al modernitå¡ii asumatå de
prozatorul nostru, romanul uzitând ¿i de evi-
den¡ierea altor voci, precum aceea a Monicåi
Mele¿cåu internatå în ospiciu ¿i abuzatå sexual
de personalul unitå¡ii (18. Primele stele), ba
chiar de deschideri ale intrigii într-un registru
de un hilariant realism fantastic, cu scene de
sexualitate în plan oniric, cu strigoi ¿i apari¡ii
spectrale, în „casa cu fantome” în care tråie¿te
liceanca Monica („pove¿ti de groazå cu strigoi
¿i vampiri”, p. 240). Casa respectivå este, de
fapt, un loc al orgiilor lesbiene practicate grupul
feminist alcåtuit din mama acesteia, profesoara
Olga Mele¿cåu (påråsitå de so¡, inginer con-
structor plecat pe un ¿antier al patriei), frecven-
tatå des de colegele Roza (profå de filosofie),
Mihaela Cre¡u (de biologie), de bibliotecara Si-
mona Chirculescu sau de mai tinere ca Mihaela
Vulpescu sau Ramona, colegele de claså ale
Monicåi. Un musafir sfâr¿ind prin a fi „nepoftit”
este ¿i spiritul „intermediar” de purgatoriu al
lui Doru Mihåilescu, apari¡ie fantasmaticå,
nimeni altul decât un tânår mort dupå ce-¿i
sus¡inuse bacalaureatul, cunoscut la liceu de
Monica Mele¿canu, asupra cåreia defunctul
exercitå o fascina¡ie sentimentalå aparte. Tâ-
nåra frecventeazå locul de veci al defunctului
tânår (chemat la ea de Elvira), ducându-i flori
¿i tråind în camera ei, în „starea de vis”, o ade-
våratå misticå eroticå fa¡å de adoratul dispårut,
devenit un fel de „zburåtor cu negre plete”, o
apari¡ie de o consisten¡å spectralå irezistibilå,
în definitiv un spirit vampiric dar „protector”,
de care pânå la urmå Grigore Leap¿a o va vin-
deca (printr-un ritual de anihilare a strigoilor,
la fa¡a locului, cu ajutorul unor ¡igani care, des-
humând cadavrul, îi înfig în inimå un ¡åpu¿!).
E aici ceva dintr-o întreagå filmografie occiden-
talå, amintind totodatå ¿i de „Domni¿oara Cris-
tina”, micul roman al lui Mircea Eliade, cons-
truit pe substruc¡ia acestui mit fantastic din
mitologia româneascå. Un fel de realism magic
care implicå ¿i moartea, altfel inexplicabilå, a
profesoarelor din grupul feministelor, Olga ¿i
Simona, dominate de acela¿i spectru fantoma-
tic feminin, de strania fosforescen¡å care-l va
råpune ¿i pe maiorul Dragnea (amintind de
priapicul colonel de securitate din „Siberii”).

Urmåtoarele capitole, „2. Tåiere de porc”
¿i „3. Deci, revolu¡ie”, completeazå atmosfera
tulbure, de exaltare ¿i iluzii, din acel decembrie
însângerat, când, în ziua Cråciunului, cuplul
Ceau¿escu este capturat, judecat ¿i repede exe-
cutat de un tribunal militar constituit ad-hoc,
noii conducåtori ai ¡årii apårând la televizor ca
„salvatori”. Era nevoie de o diversiune a terori¿-
tilor, inventa¡i de noul „emanat” pre¿edinte Ion
Iliescu, a cårui politicå se va dovedi în rezonan¡å
cu Moscova lui Gorbaciov ¿i foarte abilå, mani-
pulatoare ¿i recuperatoare, reu¿ind printr-o
strategie diabolicå så „confi¿te” Revolu¡ia ¿i så
salveze institu¡ii ¿i o claså politicå împotriva
cårora se ridicase poporul în acel decembrie
1989. Fosta Securitate devine Serviciul Român
de Informa¡ii, aceea¿i Mårie cu altå pålårie,

care se pune în slujba „Salvatorului”, prin tot
felul de jocuri ¿i stratageme, culminând cu
instaurarea „legitimå”, în urma alegerilor din
Duminica Orbului, a noului regim menit så sal-
veze idealurile înalte ale comunismului „întina-
te” de dictatorul Nicolae Ceau¿escu... Trecerea
în revistå a aspectelor ce caracterizau România
din ultimii ani ai dictaturii dovede¿te o cunoa¿-
tere îndeaproape, tråitå, a epocii, cât mai
obiectivå ¿i netrucatå, o evocare „sine ira et
studio” a acelor evenimente, când cultul dicta-
torului ¿i al odioasei savante „de renume mon-
dial” se constituie în func¡ie ¿i de împrejuråri
externe, fiind zdrobit prin mitingul din 22
decembrie din pia¡a Comitetului Central al PCR,
când incitarea/ revolta popularå îl pune pe fugå
pe dictator, dupå alte zile când la Timi¿oara se
deschisese foc împotriva demonstran¡ilor anti-
comuni¿ti ¿i cursese mult sânge nevinovat...
Faptele, reluate în parte ¿i în romanul urmåtor
„Siberii”, se cunosc în derularea lor, fiind vorba
de un act crucial în istoria României, de schim-
bare a unui regim dictatorial de tristå amintire
cu unul a¿a-zis democratic, în care, dincolo de
libertå¡i ¿i drepturi, românilor li se va servi tot
un fel de comunism, dar „cu fa¡å umanå”, mai
bine zis un postcomunism de tranzi¡ie cåtre o
economie de pia¡å de care au profitat fo¿ti
nomenclaturi¿ti ¿i securi¿ti...

Credin¡a cå va putea fi util noului regim îl
determinase pe profesorul Lapte¿ så intre în
lupta pentru reorganizare vie¡ii administra-
tiv-culturale, sfera aleaså a problemelor rezo-
nând nu numai cu pregåtirea sa profesionalå
dar ¿i cu spiritul creator al unui talentat ar-
tist, cu prestigiul de care se bucura în via¡a
culturalå a jude¡ului ¿i cu o recunoa¿tere a lui
mai generalå.

Romanul, reliefând foarte bine grijile,
preocupårile pentru rezolvarea diverselor pro-
bleme ivite, precum ¿i luårile sale de pozi¡ie fa¡å
de ni¿te colegi ajun¿i în acest organism într-un
mod suspect (precum însu¿i pre¿edintele
comitetului, colonelul Flondor, fostul ¿ef al går-
zilor patriotice, muncitore¿ti, om al securitå¡ii,
sau Gheorghe Savina, unul din noii lideri ai
jude¡ului, „un informator al Securitå¡ii, sub ca-
muflajul unei bonomii cu nuan¡e mai democra-
tice” ¿.a.), devine, într-un fel, oglinda vie¡ii tu-
multuoase a lui Grigore Lapte¿, printr-o na-
ra¡iune auctorialå bine reliefatå episodic ¿i
evenimen¡ial, nelipsindu-i o portretisticå vie
caracterialå a tuturor celor cu care protago-
nistul interac¡ioneazå, diferi¡i cunoscu¡i din
spectrul social-cultural ¿i îndeosebi femei,
precum tânåra elevå cu talent plastic Marta,
marea dragoste a eroului nostru, exprimând o
dificilå ¿i memorabilå feminitate. De¿i, pânå la
urmå, profesorul artist o va înfia pe liceanca
Monica, fiica decedatei profesoare Olga, deve-
nindu-i tatå, prieten ¿i iubit, la un loc, (17. Trei
la un loc).

Structurat în 19 capitole, multe din aces-
tea putând func¡iona ca povestiri independente
(precum „4. Dragoste ¿i vinå”, „7. Stråina din
vis”, „8. Prelucrare informativå”, „9. Lec¡ia”, „10.
Via¡å, dragoste, moarte”, „11. Înaintea lui Dum-
nezeu”, „12. Plåceri otråvite” ¿.a.), Chermeza
sinuciga¿ilor este un roman deopotrivå politic,
social ¿i de moravuri, evident erotic, cu deschi-
deri de realism fantastic ¿i motiva¡ii de registru
oniric, în general o scriere complexå, rotunzitå
într-o edi¡ie revåzutå, de incontestabilå valoare
literarå. „Sinuciga¿ii” acestei „chermeze” – sår-
båtoare popularå cu muzicå ¿i dans, atrågând
alienant varii con¿tiin¡e în iure¿ul unor prefa-
ceri sociale – sunt, de fapt, cei care mor în nu-
mele unui ideal, fie cå acesta prive¿te comuni-
tatea (Grigore Lapte¿), fie cå define¿te mora-
vurile unei lumi închinatå sexualitå¡ii tråitå la
limitå (Roza, Olga, Simona, Monica).

Activismul a¿a-zis corporal (politic, cul-
tural, biografic) ¿i erotismul constituie cele
douå mari registre epice, dezvoltate concomi-
tent, paralel sau prin întrepåtrundere, între
acestea comunicând un fluid epic dens, rapor-

tabil deopotrivå la destinul individului dar ¿i
la lumea în care acesta se mi¿cå, de cele mai
multe ori purtat de capriciile sentimentale ale
destinului. Prea mult „erotism”, „sexysm”, li-
bertism, scene de senza¡ie - ar putea obiecta
vreo con¿tiin¡å mai pudibondå, fårå så în¡elea-
gå ac¡iunea atroce ¿i criminalå chiar a suprave-
gherii poli¡iene¿ti, care se prelungea cu mult
¿i dincolo de cåderea regimului dictatorial, în
noul stat „democratic”, cu institu¡ii conduse de
oamenii recicla¡i ai vechiului regim, recunos-
cåtori pentru „protec¡ia” manifestatå de „lumi-
nata” despo¡ie a Salvatorului...

Dacå municipiul Scuteni, în care se petre-
ce ac¡iunea acestui roman „excelent” (Tudorel
Urian), „al unei tragedii na¡ionale” (Ion Zuba¿-
cu), este totuna cu Satu Mare („Siberii” va relua
unele personaje de acum), atunci dl Radu
Ulmeanu nu are decât så devinå, de cåtre con-
citadini ¿i conjude¡eni, recognoscibil în toate
cele evocate, verificând încå o datå „actualita-
tea” ¿i „referen¡ialitatea” scrierii sale, de¿i, se
¿tie, cå literaturå fårå fic¡iune nu existå, chiar
realitatea în sine, dacå nu este „fic¡ionalizatå”,
nu poate duce la o scriere reu¿itå, în sensul
esteticii literare.

Pe de altå parte, credem cå – împreunå cu
celålalt roman, „Siberii” din 2017 – autorul,
fibrå stendhalianå, a dorit så lase mårturie
fapte ¿i evenimente, ståri de con¿tiin¡å ¿i gân-
duri dintr-o bogatå experien¡å de via¡å, pe care,
dacå poezia le sublimeazå, proza le oferå o cor-
poralitate/ substan¡ialitate mai tranzitivå, de
oglindå autobiograficå. Cåci ce poate fi romanul,
potrivit lui Stendhal, decât o oglindå purtatå
de-a lungul drumului, reflectând pura realitate,
dar ¿i o receptare criticå, oglinditoare, de plan
secund:     „Da, domnule, un roman e ca o oglindå
purtatå de-a lungul unui drum båtut de multå
lume. El va råsfrânge în ochi când seninul ce-
rului albastru, când noroiul mocirlelor din cale.
Iar pe cel ce poartå povara oglinzii în spate îl
ve¡i învinovå¡i cå e imoral! Oglinda lui aratå
noroiul, iar voi învinui¡i oglinda! Mai bine a¡i
învinui drumul pe care se aflå mocirla ¿i, mai
mult încå, pe inspectorul drumurilor, care îngå-
duie så zacå apa ¿i så se formeze mocirla.”

Purtåtor de vene¡ianå oglindå romanescå,
dl Radu Ulmeanu merge spre un balzacianism
de spe¡å caracterologicå, asumându-¿i spiritul
analitic de observa¡ie al unui diarist dintr-un
fin de siècle råmas acela¿i ¿i au dddddééééébutbutbutbutbut du
nouveau millénaire…
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I
Cu pu¡inå vreme în urmå, am primit, prin gentile¡ea

autorului såu, un foarte interesant volum de poezie, apårut
în 2019, la Editura TipoMoldova, Ia¿i, premiat, în acest
an, de cåtre Filiala din Sibiu a Uniunii Scriitorilor din
România ¿i apar¡inând unui poet cunoscut ¿i apreciat:
Dumitru Målin, CÅDEREA DIN ÎNGER. Incanta¡ii
luciferice.

Volumul este demn de aten¡ie, atât sub raportul
formei (al prozodiei), cât ¿i, mai ales, în privin¡a
substan¡ei. Sub cel dintâi aspect, re¡inem måiestria
ritmului, a rimei, a måsurii, a strofei, întregul arsenal
clasic ¿i romantic al organizårii exterioare, remarcabil
ca stabilitate ¿i performan¡å retoricå:

„Între måslini ne-am întâlnit, Maria,
Când nu ro¿ise fruntea mea sub spini
ªi era-ntreagå-n mine ve¿nicia
Iar to¡i ceilal¡i din jur mi-erau stråini...”

(Iubita mea, Maria Magdalena)
În tectonica, prea fårå cusur, a textului poetic,

autorul, me¿te¿ugar abil, intervine, înså, cu o spontanei-
tate controlatå, ¿i, spre folosul estetic al mesajului, in-
troduce douå binevenite abateri:

- o seamå de ingenioase rime rare: pustiul/¿tiu-l,
într-o doarå/så nu te doarå, fiul/¿tiu-l, înspre ce/nu mai
e, så må-ntorc/ne-loc, Arghezi/vezi-i etc.;

- numeroase ¿i expresive asonan¡e: de¿arte/toate,
iartå/curatå, ispitå/urâtå, iad/ard, poartå/ciudatå, cle¿tar/
final, înfrupt/Absolut, deal/amar, acaså/låcrimeazå,
stinse/pare-mi-se, moarte/eternitate ¿.a.

În plus, fåcând, cu subtilitate, trecerea de la sunet
la referin¡å, de la elocin¡å la temå, poetul recurge, deli-
berat sau instinctiv, la cupluri rimice compatibile ¿i din
punct de vedere semantic, legate, altfel spus, nu doar
prin coinciden¡å sonorå, ci ¿i prin continuitate de sens:
dar/altar, credin¡a/suferin¡a, ispitå/urâtå, mici/furnici,
iubire/mântuire, Absolut/mut, zåri/depårtåri, Zåpadå/så
tot cadå, moarte/eternitate etc. etc. etc.

Aceste inova¡ii, påstrând întreg, ba chiar diversifi-
când farmecul muzical al stihului, aerisesc, aidoma unor
ferestre deschise, blocul monolit, cristalin, al poemului,
facilitând calea spre în¡eles. Or, meritul de cåpetenie al
acestei cår¡i de poezie rezidå în fondul såu ideatic ¿i
afectiv. Dumitru Målin cultivå un lirism reflexiv, o poezie
gnoseologicå, de ambi¡ii luciferice (så se vadå titlul ¿i
subtitlul volumului).

II
Arhitema poeziei este confruntarea profan – sacru.

Dezbatere stråveche, ¡inând de înså¿i condi¡ia umanå,
de fericirea ¿i nefericirea, de vremelnicia ¿i ermetismul
ei. Dezbatere acutizatå în vremea modernå, odatå cu ne-
fasta sporire în materialism îngust, în ateism ¿i în uma-
nism exclusiv antropocentric, odatå cu tocirea sensibili-
tå¡ii metafizice ¿i cu destråmarea apeten¡ei pentru mis-
ter. Odatå cu atenuarea, sau chiar stingerea formei ultime,
eliberatoare, a cunoa¿terii, care este credin¡a. Ca urmare
a såråcirii låuntrice, thanatofobia a luat, treptat ¿i defini-
tiv, în ståpânire persoana umanå, rupând-o de Fiin¡å, ¿i
definind-o, cum se ¿tie, drept „fiin¡å întru moarte” (nicide-
cum „fiin¡å întru mântuire”, cum, cu toatå smerenia, în-

dråznim a o considera noi).
Totul a fost declan¿at de despiritualizarea vie¡ii

individuale ¿i colective, de idolatrizarea scientismului,
de beatificarea contingen¡ei. Apoi, prelungindu-¿i exce-
sele, despiritualizarea antropocentricå a atras dupå sine
retragerea harului, care, la rându-i, a determinat, cvasi-ins-
tantaneu, pentru omul de påmânt (ha‘adham), pierderea
Centrului ¿i, în dureroaså consecin¡å, disperarea ¿i råtåci-
rea. Fiindcå omul nu poate tråi deplin fårå Dumnezeu.
Pierderea Centrului genereazå, a¿adar, o Crizå existen¡ia-
lå majorå, care fie încearcå a se rezolva, fals, fantasmatic,
substitutiv, zadarnic, în descoperirea unor idoli, fie se
solu¡ioneazå, cu adevårat, prin metanoia (schimbarea de
mentalitate) ¿i convertire (schimbarea de direc¡ie), even-
tual prin revela¡ie, prin regåsirea Creatorului (a Cen-
trului) ¿i a påcii Acestuia. Prin recuperarea umanismului
teocentric (hristocentric).

III
Poezia lui Dumitru Målin transcrie, oarecum în

frondå, teatral, retoric, cu lucidå ostenta¡ie, tocmai aceas-
tå dramå, tocmai aceastå crizå a eului sensibil ¿i reflexiv,
e¿uat între råtåcire ¿i încredin¡are:

„Aflat între cunoa¿tere ¿i tainå,
Între prostie ¿i în¡elepciune,
Îmi port povara vârstei ca pe-o hainå
Ce n-am nici cum s-o schimb, nici unde-o pune”.
Sau:
„Dar mintea mea tråie¿te suferin¡a
De-a se-ndoi de toate ¿i de tot”.
ªi încå :
„Nu sunt ateu, dar nici naiv, în stare
Så cred ce-mi spune¡i voi, nu ce cred eu;
Când ard pe rugul gândurilor, oare
Nu arde adânc în mine Dumnezeu?”
Trebuie precizat cå poetul, în tot discursul såu,

råmâne poet, cå doar evocå (nu invocå) starea de crizå
(gnoseologicå ¿i existen¡ialå), cå ¿i-o asumå, la vedere,
numai în calitatea sa de artist (påstrând, totodatå, expresia
ei de maximå generalitate), cå nu pledeazå neapårat nici
pro, nici contra, cå nu face din medita¡ia sa ideologie, cå
nu transformå discursul celui cåzut din har ¿i de la
credin¡å în ateism ¿tiin¡ific, chiar dacå, eventual, cine
¿tie?, ar subscrie, poate, la unele argumente ale acestuia,
precum sugereazå o anume autocontemplare orgolioaså:

„Eu nu neg Dumnezeul nimånui,
Nici nu pretind cå ce spun eu e lege;
Nu pot så ¿tiu cå este sau cå nu-i,
Cei care cred så creadå, se-n¡elege.
Cei care-L au så-L aibå ¿i så-L poarte,
Så-mi lase mie îndoiala grea;
Cå eu a¿a-s, må îndoiesc de toate
ªi nu pot crede fårå-a cerceta”.

Trebuie adåugat, de asemenea, cå imboldul adânc,
duhul poartå, adesea, eul liric dincolo de råceala ideii,
înspre febra fiin¡årii proprii, abandonându-l, eventual,
între nådejdea iubirii ¿i amenin¡area deznådåjduirii:

„ªi, totu¿i, iatå, må mai duc oricum
Så caut Înviere ¿i Luminå
Acolo la cåsu¡a de la drum
Ce-n suflet e a noastrå, nu-i stråinå.
Må duc la mama, chiar dacå-i sub lut
ªi nu mai crede-n vis ¿i-n înflorire;
«Hristos a înviat!» så-i spun durut
ªi tu e¿ti vie, mamå, prin iubire”.

Mai mult, temporar ¿i nu prea convins, e adevårat,
eul, inversând enun¡ul consacrat („Dumnezeu este
iubire”), se declarå închinåtor la zeul Iubire, sau la zeul
Soare („Dumnezeu mi-e mie numai Sfântul Soare”), fårå
a izbuti så se elibereze de cutremurul Tainei, al Jertfei:

„Så ne înve¡e cum så suferim
Låsatu-S-a Iisus ucis pe cruce,
Så suferim ¿i så murim sublim
Ca tot ce-n via¡å vine ¿i se duce”.

De fapt, poetul, în statutul ¿i statura sa de artist,
este îndrågostit de lume ¿i de toate ale ei. ªi, tot în statutul
¿i statura sa de artist, este fascinat de ceea ce nume¿te
„Marele Pustiu”. Încât, nu se sfie¿te, la un moment dat,
a-¿i recunoa¿te dihotomia suflet – gând:

„Suflete-al meu, så nu må crezi, te teme!”
IV
Poezia lui Dumitru Målin porne¿te, deci, de la o

stare de spirit complexå, intens disforicå, puternic tensio-
natå: intervalul neguros, ambiguu, dintre iubire ¿i deznå-
dejde, consecin¡å a ezitårii între profan ¿i sacru. Obiectele
afec¡iunii sale sunt locurile natale, pårin¡ii, fratele, chipu-
rile feminine påstrate în amintire. Sfâ¿ierea låuntricå e
datå de împrejurarea cå tot acelea¿i obiecte genereazå
dezamågirea. ªi încå ceva: cea mai vehementå, cea mai
devastatoare dintre iubiri, cea care este afirmatå exact
prin intensitatea negårii ei este iubirea de Dumnezeu.
De-a lungul ¿i de-a latul volumului, poetul încearcå så-¿i
dovedeascå sie¿i cå nu-L iube¿te pe Dumnezeul nevåzut
¿i atotputernic, de prezen¡a ¿i de dragostea Cåruia nu se
poate lipsi.

Imboldul adânc al discursului este întemeiat pe
¿ocul thanatic, pe thanatofobie, abordate noetic (dubito!)
¿i estetic (catharsis – expresiv, confesiv). Retorica, înver-
¿unarea sunt un fel de hohot, în fa¡a misterului, sunt
limbajul iubirii totale, disperate. Sufletul, eul profund,
fiin¡a tind spre Fiin¡å, mintea încearcå så se opunå, cåu-
tând vane argumente. Este conflictul perpetuu dintre pro-
fan ¿i sacru. ªi, concomitent, strådania chinuitoare de a
în¡elege sacrul cu mijloacele min¡ii profane. În vreme ce
calea cåtre vederea celor nevåzute este numai credin¡a
în Creatorul unic, inaccesibil pentru sim¡uri, etern, NUNC
STANS, ce locuie¿te în acea „luminå neapropiatå” de
care pomene¿te Scriptura.

Iatå, prin contrast, inadecvarea (inclusiv logicå) a
unui argument anti-credin¡å, argument ce cunoa¿te o
relativå popularitate ¿i pe care autorul nu doar îl repro-
duce, ci pare chiar a ¿i-l însu¿i, spre a-l expune, volens-
nolens, anulårii:

„Nu cred în preo¡i, oameni ca ¿i mine,
Dar îmbråca¡i få¡arnic în postav,
Min¡ind a¿a, mai spornic ¿i mai bine,
Naivul påcåtos, eternul sclav.
Pe bani min¡ind, fire¿te, pe plocoane,
Cå nici iertarea nu se då în dar;
Vede¡i cât aur ¡ipå din icoane,
Din cruci ¿i din cådelni¡i, din altar?”

Så reflectåm: cum ar putea presupusa (ori reala)
arghirofilie a unor preo¡i, metehnele lor omene¿ti så
vatåme intangibilitatea divinå, måre¡ia ei, cum ar fi în
stare så-L afecteze pe Împåratul slavei, pe Creatorul ¿i
Ståpânul a tot ¿i a toate? A¿a cum, mutatis mutandis, în
abordarea personalitå¡ii unui poet, intereseazå eul såu
artistic, nu eul empiric, la fel (ba chiar cu atât mai mult),
atunci când ne referim la un slujitor al altarului, vizåm
eul såu duhovnicesc, nu partea lumeascå (învelitå sau
nu în „postav”) a persoanei sale. Preotul este om, dar,
mai cu seamå, este o instan¡å spiritualå. Cum ar putea
gre¿i, în acest ipostas? Cuvântul pe care îl roste¿te
dinaintea enoria¿ilor este cuvântul Scripturii. Duhul lui
se împårtå¿e¿te din Duhul lui Iisus. Fiin¡a sa fizicå
apar¡ine Trupului mistic al Bisericii – adunarea
credincio¿ilor. Ce fiin¡å fericitå e omul ce se ¿tie ¿i se
crede fåpturå!

V
Concluzia acestei sumare analize? O gåsim în douå

celebre senten¡e: „… quia fecisti nos ad te et inquietum
est cor nostrum, donec requiescat in te” (Augustini Con-
fessiones, Liber I, Caput I); „Console-toi, tu ne me
chercherais pas si tu ne m’avais trouvé” (Blaise Pascal,
Pensées 553, Section VII - La morale et la doctrine).

ÎNTRE PROFAN ªI SACRU
Eugen Dorcescu
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Destul de târziu poetul Florentin Popescu
a devenit un poliscriptor dedicat ¿i rafinat, iar
genurile literare pe care le practicå î¿i påstreazå
rezolu¡ia identitarå: poezia este poezie, proza
este prozå, critica este criticå fårå contaminåri
¿i interferen¡e, conturând un autor cu profundå
con¿tiin¡å esteticå generatå ¿i marcatå de înalte
studii filologice. De¿i a råmas o bunå bucatå de
vreme numai poet, autorul ¿i-a extins unviersul
crea¡iei devenind prozator ¿i eseist, critic ¿i isto-
ric literar de performan¡å, profesionist în toate
genurile pe care le practicå. Numai în anul
2020, Florentin Popescu a tipårit patru cår¡i dife-
rite ca gen, volumul de fa¡å, „Convorbiri cu Theo-
dor Damian”, volumul omagial „Florentin Popes-
cu 75 – Via¡å ¿i literaturå”, precum ¿i „Ce mai
fac gâzele, brotåceii ¿i scaie¡ii, domnule Topâr-
ceanu?” – edi¡ia a II-a, revåzutå ¿i adåugitå a
volumului „ªapte convorbiri imaginare cu G.
Topârceanu”.

Acum, când autorul despre care facem vor-
bire a împlinit o vârstå seniorialå, se deslu¿e¿te
faptul cå el a parcurs o strålucitå carierå lite-
rarå, ascensivå ¿i extensivå, de la poezia tra-
di¡ionalistå a începuturilor pânå la memoria-
listica atentå ¿i zâmbitoare a unui scriitor
prieten cu toatå lumea, care „i-a citit pe to¡i”
contemporanii.

Proza din acest volum råmâne în general,
în genul narativei realiste, memorând fie întâm-
plåri ¿i portrete din zona satului tradi¡ional, cu
dramatismul unor destine aparte: „Clopotarul”
care-¿i tocme¿te un confrate så-i tragå clopotele
la moarte, dar acesta moare mai înainte, vaca
lui Chiostec care nu „voia” la colectivå, fie întâm-
plåri ¿i personaje din pandemie. Dar „fic¡iunea”
trimite spre fantastic.

Florentin Popescu m-a surprins prin aceas-
tå carte prin obiectivitatea ¿i distinc¡ia stilisticå,
prin disocierea rezolu¡iei identitare prin care
desparte o povestire tradi¡ionalå de o proiec¡ie
imaginativå sau de o parabolå viitoristå plinå
de aluzii politice, o utopie cu con¡inut cultural
cum este „Victoria celor ¿apte arte”, text fic¡ional

care frizeazå fantasticul, desigur, sau texte care
brodeazå pe tema COVID-ului: În noaptea de În-
viere din acel an biserica råmåsese goalå. Preo-
tul era singur ¿i îngândurat în låca¿ul de cult.
Doar sfe¿nicul din fa¡a icoanei Mântuitorului
arunca pu¡ine ¿i palide umbre pe pere¡i. Peste
pu¡inå vreme trebuia så iaså în fa¡a altarului
cu o lumânare aprinså ¿i-n sufletul lui era mâh-
nit cå nu putea spune „Veni¡i de lua¡i luminå!”
decât sfin¡ilor zugråvi¡i pe pere¡i, care oricum
în înål¡imile cerului aveau luminå. (Interdic¡ia).
Este o povestire inspiratå din imediata contem-
poraneitate, din vremuri de epidemie, iar ac¡iu-
nea se desfå¿oarå în noaptea de Înviere; textul
urmåtor, Din vremea pandemiei, este plin de sar-
casm ¿i ironie prilejuitå de abuzurile autoritå¡i-
lor: Somat så explice motivele pentru care a ie¿it
din caså, un cetå¡ean a råspuns cu seninåtate
cå a ie¿it så-¿i plimbe animalul de companie.
„ªi unde e animalul, cå nu-l vedem?”, a întrebat
patrula. Omul a deschis o geantå tip sport ¿i
le-a aråtat un mic acvariu în care se mi¿ca spe-
riat ¿i nedumerit un pe¿ti¿or. „Påi, åsta-i anima-
lul?” s-au mirat oamenii legii, „Cå doar n-o fi
vreo plantå...”  Aceea¿i notå de subtilå ironie se
desprinde ¿i din povestirea Îngerul påzitor, în
care påtrundem în lumea avoca¡ilor pentru a
descurca un caz ciudat: un cetå¡ean îi cere tine-
rei avocate Elena Vasilescu så-i deschidå proces
îngerului såu påzitor pentru toate relele ¿i ghi-
nioanele care au låsat så pice pe capul omului.
Avocata încearcå så-l facå så renun¡e, invocând
„vicii de procedurå”: cum så citezi pe cineva care
nu a fost våzut de nimeni, dar – vine råspunsul
peti¡ionarului, totu¿i, „el existå!” -  unde så i se
trimitå cita¡ia, - „la bisericå”!, ¿.a.m.d. dar po-
vestirea se încheie indecis, pentru cå totul se
petrecuse de... 1 Aprilie.

Multe povestiri vin din lumea satului tradi-
¡ional, din universul copilåriei dar din zone mai
speciale, a¿a cum este „Clopotarul” sau „Vaca
lui Chiostec” – ultimul text fiind prilej de descri-
ere a unui priveghi pornind de la strânsa legåtu-
rå dintre un om ¿i un animal. Dar în volum mai

existå descrise asemenea
rela¡ii de o profunzime
specialå, iar legåtura din-
tre narator ¿i copilåria sa
este un asemenea exem-
plu, închegat din amintiri
råzle¡e dar semnificative
cum este povestirea „Vi¿inul” sau „Duman”.

Fic¡iunea înså este un text acid, sarcastic,
plasat într-un viitor „de aur” al Uniunii Conti-
nentale care  are o ¡arå, Carpathia, unde ajunge
pre¿edinte Bartolomeu Cantacuzino în anul de
gra¡ie 2040. Nume predestinat – Bartolomeu a
fost unul dintre apostolii lui Iisus, iar Cantacu-
zino duce mai departe vechea familie nobiliarå
iubitoare de culturå – acesta se înscrie într-un
partid ¿i lanseazå programul „Carpathia edu-
catå” cu care câ¿tigå alegerile. Programul este
o utopie plinå de culturå ¿i artå ¿i då numele
textului: Victoria celor ¿apte arte, care, în viziu-
nea autorului, reu¿e¿te så schimbe cu totul po-
porul: Când un turist american s-a oprit pe o
¿osea de munte så stea de vorbå cu un ciobåna¿
de vreo paisprezece-cincisprezece ani ¿i acela
i-a vorbit despre Mark Twain (...) despre Brân-
cu¿i, despre Beethoven ¿i George Enescu (...) n-a
mai fost nevoie de nimic altceva pentru ca prie-
tenii ¿i cunoscu¡ii oaspetelui (...) så-¿i doreascå
så viziteze ¿i ei Carpathia (...) Pare un text scris
cu mare amåråciune de autor, un text aluziv, în
vremurile în care ¿coala a dispårut din preocu-
pårile autoritå¡ilor.

Florentin Popescu este un scriitor total, de
amplitudine ¿i profunzime, care este un certificat
de valoare nu doar o simplå acoladå publicisticå.
ªi acest lucru nu-l afirm eu, coleg de Facultate,
de Litere, mai tânår cu trei ani, ci profesorul
universitat dr. Ion Dodu Bålan care spune: Prin
toatå opera sa, Florentin Popescu ni se înfå¡i¿ea-
zå ca un intelectual adevårat, cu forma¡ie pluri-
valentå, prozator talentat, poet inspirat (...) critic
literar de prestigiu, jurnalist curajos, implicat
plenar cu decen¡å, deloc gålågios, în via¡a cultu-
ralå a societå¡ii noastre. AURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCI

Florentin Popescu - un poliscriptor în ipostaze narative ✒     Aureliu Goci
Cronicå literarå
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O perspectivå, fie ¿i fugarå, asupra bibliografiei doamnei Elisabeta Iosif demonstreazå,
a¿a cum spun subtitlurile cår¡ilor, o mare diversitate de con¡inut: prozå scurtå fantasticå,
eseuri, poeme, din nou prozå fantasticå, versuri filosofice, reportaje-eseuri. Dupå 2010, autoa-
rea pare så se fi dedicat poeziei ¿i în cele din urmå exclusiv romanului, în cronologie ascensi-
vå: Globul de cristal – povestiri fantastice, ed. Anamarol, 2010, Contele de Madeira, roman,
ed.  Betta, 2017, Artur, roman, ed. Betta, 2018 ¿i cartea despre care vorbim acum, Cinå cu
Veturia, roman, Art Book, Bacåu, 2020.

De cealaltå primå bibliografie a autoarei, debutantå în 1985, s-a vorbit mai pu¡in, de¿i a
debutat cu prozå fantasticå „Zei¡a fårå chip” ¿i un volum de eseuri „Case cu ferestre luminate.”
Au urmat trei volume de poezie ¿i douå cår¡i de eseuri primite bine de critica na¡ionalå ¿i
interna¡ionalå.

Nu ne mai întrebåm de ce autoarea stråluce¿te în diversitatea ¿i specificul tipologiilor,
câtå vreme timp de o via¡å a activat ca realizator de radio, cu emisiuni de o orå, cu personalitå¡i
culturale ¿i ¿tiin¡ifice dar ¿i cu arti¿ti, scriitori ¿i astfel descoperå caractere, sim¡iri, esen¡e.

Cina cu Veturia s-ar putea încadra în ceea ce se denumea „spovedania negativå” din
epopeea Egiptului antic, Cartea mor¡ilor, apar¡inând unei autoare dedicate, bunå cunoscå-
toare a diferen¡elor umane. Astfel, aflåm cå biblioteca este o colectivitate a cår¡ilor, reprezintå
o societate livrescå, precum în parabola pe care o inventeazå Umberto Eco: „Adesea, cår¡ile
vorbesc despre alte cår¡i ... sau e ca ¿i cum ar vorbi între ele. La lumina gândului acestuia,
biblioteca mi s-a pårut locul unui îndelungat ¿i secular murmur”...

Protagonista, Veturia este o intelectualå sensibilå care – spune autoarea – în¡elege la
un moment dat cå dragostea reprezintå adevårata experien¡å a libertå¡ii. Invita¡ii Veturiei au
gusturi rafinate, discutå despre asocierea dintre trufe ¿i ¿ampanie sau comenteazå Psihologia
gustului de Brillat-Savarin. Ei alcåtuiesc un fel de comunicare hedonistå, puså în scenå prin
„mese filosofice” sau supeuri extravagante în prezen¡a gurmanzilor profesioni¿ti.

Personajele apar ¿i dispar din paginå – între câteva replici memorabile – într-o circula¡ie
dinamicå pe pagina eflorescentå dominatå de sentin¡e, reflec¡ii, expresii me¿te¿ugite.

Complexul personaj feminin - Veturia pare a fi intrat într-o dublå realitate paralelå, aceea
a visului, ca ¿i „zidul” din existen¡å, de fapt o metaforå a lui Borges. Celelalte figuri sunt arti¿ti
excentrici sau mistici, personaje ale destinului-hazard în care se amestecå fel de fel de credin¡e,
intui¡ii sau obiceiuri precum acela de a bea la cafeneaua literarå ¿aptesprezece ce¿ti de cafea;

Romanul universului cultural ¿i al medita¡iei intelectuale

simbolul Bibliotecii din zid subliniazå circularitatea romanului, cu plecarea ¿i revenirea
personajului în acela¿i loc.

În dezvoltarea romanului apar sentin¡e, medita¡ii, observa¡ii filosofice sau dialoguri
foarte interesante, cum ar fi fragmentul în care autoarea asociazå poezia cu fotografia: ...foto-
grafia este o urmå låsatå de emanarea luminii. Surprinde efemerul. Într-un fel, imaginea poate
avea o interpretare, o legendå, a¿a încât ¿i fotograful poate fi un scriitor, nu? (...) Fiecare
secven¡å ne ajutå så ne imaginåm. Spre deosebire de scriitor, eu imortalizez locul. Scriitorul
„zgâl¡âie” via¡a. Când cite¿ti o carte, nu este nici o påcålealå. Se scrie cu ghe¡arii din fiin¡a
autorului (...)

Cinå cu Veturia este un roman ludic al unui univers intelectual cu o multitudine de aluzii
culturale, cu eroi care mediteazå la romane nescrise. Existen¡a unei exprimåri reflexive asupra
cuvintelor ¿i asupra discursului estetic care surprinde interferen¡a dintre cotidian ¿i estetic
i-a sugerat lui ªerban Codrin apropierea de realismul magic al lui Gabriel Garcia Marquez, dar
apropierea de un înalt nivel spiritual existent acum, la începutul mileniului al III-lea.

Desigur, existå ¿i tema reflexivitå¡ii stilistice ¿i – în plin roman – apare o medita¡ie asupra
romanului, o introducere în numerologie sau o lansare
de carte în fa¡a elevilor care îi pun întrebåri, cu absorb-
¡ia de elemente din întreg universul scriptural: În întâl-
nirile mele cu cititorii tineri, am fost întrebatå despre
stil, despre felul în care î¿i alcåtuie¿te scriitorul ac¡iu-
nea, î¿i dezvoltå subiectul. Dar nimeni nu m-a întrebat
despre rolul visului ¿i al poeziei textului. El devine fic-
¡iune, alcåtuie¿te acea „alchimie magicå”. Se aflå la
frontiera dintre imaginar ¿i lumea realå.(...) Visul ¿i
poezia participå la aventura textului unei cår¡i (...)

Doamna Elisabeta Iosif scrie cu talent ¿i abilitate
filologicå un micro-roman, specie foarte adecvatå
epocii noastre, când nu se mai scriu atât de des tomuri
voluminoase, ci eventual seriale ce propun o receptare
fragmentarå, periodicå. Cartea sa are, din plin, ceea ce
autoarea nume¿te „poezia textului”. AURELIU GOCI

ELISABETA IOSIF, Cinå cu Veturia, roman, ed. Art Book, Bacåu, 2020
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Prezen¡å de multå vreme în presa culturalå, afirmându-se ca o
personalitate care scria cu egalå disponibilitate poezie ¿i prozå cu practica
gazetåriei semnând articole, reportaje ori semnând lucråri de graficå,
d.na Gabriela Stanciu Påsårin a dovedit o predispozi¡ie naturalå spre
scris. Så mai adåugåm cå pasiunea pentru arte ¿i scriiturå vine din partea
unei personalitå¡i cu amprentå identitarå de om de ¿tiin¡å.

D.na Stanciu Påsårin scrie o prozå de tip intelectual dar nu de eru-
di¡ie, care s-ar putea încadra în imperativele postmodernitå¡ii, de coborâre
în sinele mårturisitor ¿i, în aceastå ipostazå, orice poveste devine o nara¡i-
une a interioritå¡ii, o coborâre în sinele mårturisitor, o scufundare în
complexitatea con¿tiin¡ei, dar ¿i o revela¡ie a misterului originar. Chiar
¿i titlul trimite la arhetipul fiin¡ei, integrat în nume trinitar - Teo, Dora ¿i
Teodora – care varienteazå percep¡iile diferite ale celor trei bårba¡i care
au iubit-o în trei perioade distincte. Sentimentul misterios al iubirii se
disemineazå în mod personal în trei con¿tiin¡e cu caractere aparte, de¿i
este vorba de acela¿i obiect al adora¡iei. De aici rezultå ¿i perspectivele
deosebite asupra misterelor feminitå¡ii.

Romanul impunåtor de 450 de pagini a fost scris dintr-o singurå
respira¡ie epicå în circa 17 luni (martie 2019-august 2020), ¿i dacå ar fi
så extrapolåm, nu altfel a rezolvat inefabilul feminitå¡ii romancierul Geor-
ge Cålinescu în „Enigma Otiliei”. În Prefa¡å se face vorbire ¿i despre concep-
tele de „sacru ¿i profan” ale lui Mircea Eliade, ceea ce mi se pare un pic
cam mult. Personal, cred cå multiplicarea imaginii obiectului iubirii s-ar
datora ¿i faptului cå bårba¡ii, mai mult decât femeile, se definesc pe trei
trepte ale identitå¡ii – existen¡ial, profesional ¿i sentimental. Altfel spus,
inefabilul existen¡ei este armonizat de imperativele destinului.

Autoarea nu vorbe¿te înså de sentimente psihanalizate, ci de o
psihologie eroticå cristalizatå din dominantele interioare personalizate
ce apar în interferen¡ele temporale –deosebit de interesante – din
dezvoltarea nara¡iunii: un trecut al memoriei, un prezent al Jurnalului
Teodorei ¿i alt prezent, al lui George. Aceastå construc¡ie face ca firul
narativ så se expandeze în reflec¡ii asupra punctelor de vedere ce rezultå
din viziuni existen¡iale diferite. Este o prozå de o facturå mai subliniat
intelectualå decât pur ¿i simplu femininå.

Teo, Dora ¿i Teodora este un roman despre utopia fericirii care poate
genera variante ¿i dezvoltåri multiple – comentarii, snoave, nara¡iuni
sapien¡iale – pentru cå autoarea spune „pove¿tile” în direct, configurând
o structurå despre universul feminin în trei perspective masculine, care
dezvåluie cå bårba¡ii – „sexul tare” – au o atitudine fragilå ¿i oscilantå:
N-am fost în stare så må decid, så ac¡ionez la timp, så iau hotårâri de
care så må ¡in. Am oscilat mereu, gândindu-må ¿i despicând firul în pais-

Romanul viziunilor multiple
Gabriela Stanciu PåsårinGabriela Stanciu PåsårinGabriela Stanciu PåsårinGabriela Stanciu PåsårinGabriela Stanciu Påsårin, Teo, Dora ¿i Teodora, roman, ed. Betta, Buc., 2020

prezece prea mult, amâ-
nând så iau hotårârile
care ar fi trebuit. Mi-a
fost mai u¿or så evadez
în munca pe care o få-
ceam cu atâta plåcere,
decât så fiu atent ¿i så
hotåråsc ceea ce få-
ceam cu via¡a mea. As-
ta m-a ¿i pierdut, chiar
dacå în meserie am reu¿it så fiu
împlinit. Au trecut atâ¡ia ani în ca-
re, practic, n-am tråit deloc ca un
om normal. Mai comod a fost så-mi
våd doar de studiile mele ¿i så fiu
absent ¿i orb la minciunile ¿i fap-
tele care se derulau în jurul meu,
acoperind adevårul. Mårturisirile
acestea seamånå, în sens
tipologic, cu spovedaniile personajului masculin din romanul lui Camil
Petrescu „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de råzboi”. Pe coperta
a patra sunt reproduse trei fragmente din mårturisirile bårba¡ilor din
via¡a protagonistei, înså ele sunt evident asemånåtoare sau înrudite, ceea
ce înseamnå douå lucruri: cå arhetipul feminitå¡ii este atras nu de diver-
sitatea tipologicå ci de arhetipul masculin; ¿i/sau cå în psihologia au-
toarei aceste mårturisiri masculine formeazå un bulgåra¿ - de aur? –
reprezentând unicitatea sentimentului ¿i contopirea perspectivelor.

Într-o lume a inefabilului feminin ¿i a fluiditå¡ii sentimentelor ne
introduce ¿i Prefa¡a d.nei Ana Dobre: Misterul este între¡inut prin impre-
cizia ce planeazå asupra plecårii Teodorei. Numele personajului î¿i relevå
acum semnifica¡iile. Teodora fusese darul lui Dumnezeu pentru George,
dar, neputând alege con¿tient în faldurile profanului, sacrul råmåsese
camuflat. I se interzisese astfel accesul la fericire, transcenderea prin
iubire råmânând o aspira¡ie.

De apreciat cå în universul narativ autoarea nu expliciteazå ¿i un
subtext moralizator, un lucru de altfel cunoscut, cå „lec¡iile de via¡å” nu
sunt învå¡ate de nimeni sau în orice caz nimeni nu recunoa¿te acest
lucru. De aceea romanul trebuie apreciat din punctul de vedere al spiri-
tului de construc¡ie, care performeazå mai evident decât interesul filologic
pentru stil: este o „felie” de via¡å substan¡ialå care se cite¿te cu plåcere
¿i ar putea dezvålui fie ¿i o pårticicå infimå din misterul feminin. (A.G.) (A.G.) (A.G.) (A.G.) (A.G.)

D.na Geni Du¡å este o autoare prezentå de mult în via¡a cul-
turalå, înså debutantå foarte întârziatå, cu versuri nereprezentative,
dar care s-a dedicat ulterior exclusiv prozei, într-o diversitate de for-
mule ¿i cu performan¡e crescânde.

Dupå debutul în poezie din 2009 cu Vis de tinere¡e, d.na Geni
(Eugenia) Du¡å (n.1950), absolventå a unor institu¡ii de învå¡åmânt
superior cu profil ¿tiin¡ific (Facultatea de electronicå ¿i comunica¡ii,
cursuri de contabilitate la Camera de Comer¡), s-a dedicat exclusiv
prozei: Izgonirea din rai, povestire biblicå (2009) Råtåcitoarele dru-
muri, roman (2012), O poveste cu Fetica Frumu¿ica, (nara¡iune pentru
copii, 2012), Frumu¿ica în pådure (povestire pentru copii, 2016),

Femei îndrågostite, bårbatul ca absen¡å

Geni Du¡åGeni Du¡åGeni Du¡åGeni Du¡åGeni Du¡å, Råtåcitoarele cåråri, Fast Editing, Bucure¿ti, 2019

Destin, roman (2016), Cåprioara, roman (2018), Maktub –
în cåutarea drumului råtåcit, roman (2019).

Dupå cum se vede, autoarea ¿i-a exersat talentul de
prozatoare ¿i povestitoare ¿i pe texte dedicate copiilor,
un domeniu dificil care implicå expresie artisticå, imagi-
na¡ie ¿i tråire alåturi de personaje.

Am amintit debutul în poezie tocmai pentru a subli-
nia absen¡a cvasi-completå a lirismului din prozå, tråså-
turå neobi¿nuitå la doamnele scriitoare, dar care nu este

absentå cu desåvâr¿ire la autoare ajunse la vârsta maturitå¡ii epice;
cu toate acestea, d.na Geni Du¡å ¿i-a construit întreaga bibliografie,
în ultimul deceniu, exclusiv cu mijloace epice.

În romanul fa¡å, universul fic¡ional este pigmentat de tråirile
tinerilor studen¡i din secolul XX, de pasiunile care se terminå brusc
în ciuda viitoarei apari¡ii a unui copil, de coresponden¡a –fårå efect
- dintre personaje, de descrierea acestora cu mânå de scriitor versat.

Spre deosebire de alte autoare de prozå, discursul narativ al
d.nei Geni Du¡å insistå asupra contextului social ¿i psihologic dinco-
lo de dominantele cunoscute – condi¡ia femeii ¿i distinc¡ia în cuplu
a a¿a-zisului „sex slab”. Astfel, Eva – nume simbolic? – are o inteli-
gen¡å ascu¡itå, întreabå ¿i se întreabå asupra sensului vie¡ii, ceea ce
o face u¿or „antipaticå” pentru båie¡ii mai frivoli, cåutåtori de plåceri
trupe¿ti înainte de toate: nu må potrivesc cu lumea din jur, mul¡i må
privesc ca pe o ciudå¡enie. În loc så må duc la clubul nostru, så dansez
¿i så må sårut cu foc, stau acaså, citesc Aristotel ¿i må chinui så
în¡eleg...

Iubirea fizicå dintre personaje este nåvalnicå, ira¡ionalå, tratatå
într-un mod realist ¿i lipsitå de lirism: Eva penduleazå între Tudor ¿i
Mihai, dar un incident cu såtenii violen¡i, terminat la mili¡ie, o aruncå
în bra¡ele ultimului, pentru scurt timp, dar cu consecin¡e serioase.

S-ar putea spune cå autoarea alege momentul spa¡io-tempo-
ral de coloraturå studen¡eascå – tabårå la mare, locuin¡å pe la rude,
cotidianul agitat – pentru a descrie via¡a fetelor într-un ritm dinamic,
alert. D.na Herta Spun, redactorul editorial ¿i primul cititor al cår¡ii,
face referin¡å la unul dintre cele mai celebre romane de dragoste din
literatura noastrå –Pânza de påianjen de Cella Serghi - ¿i nuan¡eazå

specificul sentimentului ca absen¡å. Personajele tråiesc o reduc¡ie
tipologicå, o simplificare de caracter în spiritul modern al „omului
unidimensional”, iar autoarea acordå o rezolu¡ie foarte limpede
tråsåturilor care le apropie de sufletul cititorului.

Ca to¡i autorii care provin dintr-un univers tehnologic ¿i ¿tiin-
¡ific, autoarea posedå un discurs elaborat, cu subiecte preluate din
contemporaneitate, creionând cu insisten¡å tipul femeii tinere dor-
nice de afirmare socialå ¿i profesionalå, cu un coeficient de inteli-
gen¡å ridicat care-i permite accesul la filosofie, la matematici înalte,
la domenii pe vremuri exclusiv bårbåte¿ti cum ar fi arhitectura.

Rare sunt cår¡ile dedicate prieteniei dintre douå femei, fiecare
cu destinul ei, amândouå în cåutarea drumului propriu. Eva ¿i An-
dreea se definesc scriptural în scena salvårii unui câine, scenå în care
intervin ¿i se întrepåtrund sentimenul de milå pentru suferin¡a ani-
malului ¿i spiritul practic, organizator, care gåse¿te solu¡ia trans-
portului acestuia. Pe drum – ca în via¡å – se gåse¿te un bårbat care îi
face avansuri grobiene Andreei, dar care se depårteazå speriat când
aceasta reac¡ioneazå.

De altfel, „experien¡ele” fetelor, care le-ar situa cu u¿urin¡å
aståzi în mi¿carea „me too” sunt din nefericire multiple: Eva scapå
ca prin minune din asaltul asistentului de la facultate, Andreea reac-
¡ioneazå brutal la purtarea fantelui de la arhitecturå, scenele acestea
conturând o societate dominatå de bårba¡i în care femeile sunt mereu
vulnerabile.

Tipologic, cartea apar¡ine romanului sentimental devenit ro-
man de dragoste într-o colec¡ie celebrå ¿i pu¡in tautologicå, pentru
cå orice roman are ¿i o dimensiune eroticå, chiar ¿i romanele de
råzboi. Desigur, de la experimentele post-balzaciene la noul „nou
roman” s-a parcurs un drum presårat cu capodopere, în care narativa
femininå î¿i are un loc aparte.

D.na Geni Du¡å este o autoare de la care putem a¿tepta cår¡i
din ce în ce mai bune, din ce în ce mai reprezentative pentru lumea
mileniului III.

AURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCI
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Autoarea cår¡ii de fa¡å, profe-
soara Aneta ºîru PioaråAneta ºîru PioaråAneta ºîru PioaråAneta ºîru PioaråAneta ºîru Pioarå, care cu
ceva timp în urmå m-a frapat prin
talentul såu de dramaturg, aceasta,
publicând mai multe volume de tea-
tru, dintre care am lecturat douå:
Din agora vremurilor noastre ¿i La-
crimi de râs, de data asta må sur-
prinde cu un roman realist, psiholo-
gic din care nu lipsesc elemente ro-
mantice, care ridicå ¿i a¿azå cartea
printre cele mai reu¿ite cår¡i de lite-
raturå beletristicå actualå. Chiar de
este o afinitate între teatrul scris de
profesoara Aneta ºîru Pioarå ¿i ro-
manul de fa¡å, aceasta pune lucru-
rile într-o ordine narativå fireascå.

Pe firul epic al vastei nara¡iuni putem urmåri copilåria, tinere¡ea unor
personaje, ce ne duce cu gândul la clasificarea unor capitole ca fiind
ni¿te bildungsromane. Cartea urmåre¿te copilåria grea, dar ¿i frumoaså,
cre¿terea ¿i educa¡ia primitå de o tânårå copilå de la ¡arå pânå la maturi-
tate, care dincolo de acestea, urmårim liniile numeroase ¿i surprinzåtoare
ale destinului cu care luptå fata, ca så-¿i atingå idealul în via¡å. Toate
acestea le ia autoarea din realitatea înconjuråtoare, våzutå, dar ¿i din
în¡elepciunea acumulatå de-a lungul vie¡ii. Nu ne facem singuri destinul,
pare a spune „romanul Antoanetei”, dar ni-l putem intrevedea, ne putem
modela via¡a dupå el...

Ne aflåm în fa¡a unui autor autentic, care uime¿te prin puterea de a
prezenta via¡a în complexitatea ei socialå ¿i psihologicå, prin alegerea
personajelor surprinse în umila ¿i precara lor realitate.

Cartea Anetei ºîru este un dosar de existen¡e creat pe tactici moder-
niste, începând cu copilåria Antoanetei ¿i terminându-se cu moartea aces-
teia, ceea ce constituie coloana vertebralå a ac¡iunii, dar din aceastå
tulpinå se desprind ramifica¡ii care fac din con¡inutul cår¡ii un copac ale
cårui ramuri se dezvoltå simultan. Acestea sunt vie¡ile celorlalte personaje:
Marga ¿i Angela, colegele de liceu care nu s-au våzut de cincizeci de ani
¿i care se întâlnesc întâmplåtor în trenul ce le aduc acaså când acestea

O ÎNCRENGÅTURÅ DE DESTINE, FÅRÅ PRECEDENT,
ÎNTR-UN ROMAN TOTAL

 ✒     Nicolae Georgescu
Cronicå literarå

se întorc de la Viena. Aceastå perioadå de timp de când acestea nu s-au
våzut dau ¿i numele romanului. Din povestirile celor douå protagoniste,
Angela ¿i Marga, care o suplinesc pe autoare, aflåm via¡a celorlalte, dar
¿i din jurnale sau caiete ale acestora, gåsite ori de¡inute de ele. Via¡a
monahului de la Nicula o aflåm în caietul ascuns de acesta în firida din
peretele bibliotecii månåstirii, gåsit de Angela în calitate de ofi¡er sub
acoperire venit la månåstire, så descopere adevårul din dosarele clasate
de procurori privind moartea suspectå a doi oameni de la aceastå må-
nåstire, tinere¡ea profesorului Niculescu o gåsim în scrisoarea trimiså
de acesta nepoatei sale Marga, iar tinere¡ea Antoanetei o aflåm din caietul
„uitat” de aceasta în metrou... Autoarea scrie despre e¿ec ¿i iluzie, dar pe
celålalt plan, dore¿te succesul personajelor sale, deci este dualå.

Oricât am cåuta så ocolim iubirea în aceastå carte care pare plinå
de dramatism ¿i triste¡e, iubirea este peste tot: iubirea dintre mamå ¿i
fiicå, iubirea dintre so¡ia unui militar ¿i amantul ei, prof Niculescu, iubirea
dintre acesta ¿i profesoara Lizica, dar cea mai frumoaså, mai curatå ¿i
mai interesantå e iubirea dintre monah ¿i Mådålina care se terminå
tragic... Autoarea îngroa¿å liniile evenimentelor din via¡a personajelor
sale, ca så fie cartea cât mai atractivå ¿i så întåreascå suspansul, reu¿ind
så ne aducå în fa¡å un roman total.

Puterea de deduc¡ie, curajul ¿i perseveren¡a ofi¡erului sub acoperire,
Angela, talentul de actor al acesteia face din acest personaj unul com-
plex ¿i simbolic, iar activitatea sa då o nuan¡å de roman poli¡ist cår¡ii.
Cele douå personaje naratoare, care dezvoltå în descrieri psihologice,
aplicate, celelalte pove¿ti de via¡å, fac ca aceastå lecturå så fie cât mai
atractivå.

 În literatura actualå cartea autoarei Aneta ºîru Pioarå este un
ansamblu de icoane, în care gåsim vie¡i complexe, vii, bogate în evenimente
din arealul citadin, dar ¿i din cel rural, într-o perioadå istoricå fråmântatå,
cunoscutå ¿i tråitå de autoare.

Nu e de ignorat limba curatå ¿i expresivå în care se ¡ese aceastå
încrengåturå de destine - totul låsând impresia cå autoarea face din
prezent istorie ¿i din istorie prezent.

Constat, din tot ce am citit, din crea¡ia doamnei Aneta ºîru Pioarå,
cå aceasta e în plin avânt de crea¡ie literarå, cå nu-¿i va îngropa talentul,
a¿a cå nu pot decât så a¿tept noi dovezi ale creativitå¡ii sale.

NICOLAE GEORGESCUNICOLAE GEORGESCUNICOLAE GEORGESCUNICOLAE GEORGESCUNICOLAE GEORGESCU

Pygalion ¿i Galathea – vitalitatea unei teme

1. Omul ¿i piatra

 ...Recitind Odihna pietrei de Emilia
Dånescu1 cred cå pot identifica o temå nu lipsitå
de interes în literatura românå, mitul Galateei;
mai bine zis, am începuturile lui la Eminescu ¿i
Veronica Micle, må mângâie gândul cå-l regåsesc
la Nichita Stånescu – ¿i sunt de-a dreptul
încântat så-l urmåresc la D-na Paula Romanes-
cu dupå ce, repet, îl parcurg într-o adevåratå
„infuzie poeticå” în cartea pe care o am în fa¡å.
Mitul a fost reconstruit – cum se ¿tie, desigur –
de George Bernard Shaw în piesa de teatru
Pygmalion (1912), bine cunoscutå ¿i prin filmul
My Faire Lady din 1964 (acela al lui George
Cukor, cu Audrey Hepburn, Rex Harrison ¿i
Stanley Holloway; de fapt, încå din 1938 se
turnase, în America, un film, Pygmalion, iar în
1956 apåruse, tot acolo, opereta My Fair Lady -
dovezi în plus ale vitalismului acestei teme).
Cultura francezå o dezbabe insistent câteva
secole la rând, dar actualmente, printr-un ba-
nal obicei de reificare, (vezi tot GOOGLE) mitul
este „interpretat” ca rådåcinå a „femeii de
cauciuc”. Mitul spune cå un sculptor din Cipru,
Pygmalion, sculpteazå din filde¿ o femeie, pe
Galateea, de care se îndrågoste¿te atât de tare
încât zei¡a Afrodita då via¡å statuii. Filde¿ul este
înlocuit, în tradi¡ie, cu piatra (nici nu se puteau
gåsi filde¿i de dimensiunea unui om), care
råmâne alba ca numele femeii (de la gr.
gala,-ctos = lapte), ¿i apoi adaugå con¡inut ca
så devinå o poveste logicå: în Cipru, insula zei¡ei
Afrodita, tråiau femeile desfrânate numite
Propetide (de la gr. pro ¿i pipto: a se prosterna,
a cådea în fa¡å; ele erau ¿i vråjitoare; se
desfânau ¿i le fåceau så se desfrâneze pe tinerele
fete chiar în templul zei¡ei Afrodita, ca så

aminteascå de adulterul ei), de frica/repulsia
lor Pygmalion se retrage la el în atelier – ¿i
Afrodita îi då femeia iubirii, dupå care pe acele
Propetide le transformå în stânci albe iar pe
sculptor îl face rege: a îndepårtat defåimarea ei
¿i a pus iubirea conjugalå în ordinea insulei
sale. Ãn stufoasa mitologie greacå, o tradi¡ie
vrea ca Pygmalion så fie fiul lui Hefaistos cu
Athena – or, Hefaistos devenind so¡ul Afroditei,
iatå cå acest fiu al tatålui såu îi recâ¿tigå in-
sula ¿i-I restaureazå cultul.

 Sensul acestui mit se reduce, filosofic, la
rela¡ia creator-crea¡ie. La Eminescu, de pildå,
în Satira V dar mai ales în poemul Te duci…,
sculptura nu-l iube¿te pe sculptor, imediat ce
prinde via¡å – Ea se duce în lumea ei, are inimå
de piatrå pentru El, ochi de piatrå. Creatorul,
vrea så spunå poetul, pioate da via¡å pietrei,
poate învia din mor¡i chiar o Eurydice – dar nu-i
poate da destin, n-o poate face så-l iubeascå;
destinul este deasupra vie¡ii (¿i a zeilor chiar);
este ca ¿i cum Pygmalion ar fi creat, cu girul
Afroditei, o altå Propetidå…

Veronica Micle are aceastå poezie, poate mai
pu¡in cunoscutå (este o postumå, publicatå în
1892): „Da, tu e¿ti ca peatra surå/ Ce o calci
sub pasul tåu,/ Fårå suflet ¿i cåldurå,/ Fårå
nici un Dumnezeu.// Galathea în picioare…/
Dar ¿i de te-ar pålmui,/ Cred cå tu n-ai fi în
stare/ Nici atunci a te’ncålzi.// Prea frumoaså
e¿ti… de-aceea/ Tu n-ai sim¡uri omene¿ti,/
Unde-i, unde-i Galathea/ Så te’nve¡e så
sim¡e¿ti?!”(Galateea, datatå „Bucure¿ti, 24
ianuarie 1877"). Datarea atestå cå e din perioada
când Eminescu elabora primele forme ale
poemului Te duci,,, la Ia¿i, iar acel „Da” din
început, cå este un dialog/ discu¡ie cu poetul.

Så ne amintim cå la Bernard Shaw piesa

de teatru se terminå cu un lung comentariu al
autorului, care då douå finaluri posibile,
oarecum echivalente: „Galateea”, fata simplå pe
care „Pygmalion” o modeleazå prin educa¡ie pânå
la nivelul cel mai de sus, încât este strålucitoare
la o recep¡ie cu lume înaltå – ei bine, ea fuge ¿i
poate, sau nu, så se întoarcå la cel care a
modelat-o, are acel „liber arbitru”. Publicul
în¡elege cå se va întoarce, cå-l iube¿te cu
adevårat, dar dupå ce alege, dupå ce î¡i aratå
sie¿i personalitatea.

Dupå cum vedem, Eminescu aplicå mitul
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1 Emilia Dånescu: Odihna Pietrei, Ed. Stef Turnu Severin, 2017
2 Geni Du¡å: Cåprioara, Editura Fast Editing, 2018

la femeia iubitå – pe când Shaw, în spiritul altui secol, adapteazå femeia
la mit. La Shaw este psihologie – la Eminescu (în contextul secolului såu)
este metafizicå.

 În acela¿i secol cu Shaw, Nichita Stånescu: „Î¡i ¿tiu toate timpurile,
toate mi¿cårile, toate parfumurile/ ¿i umbra ta, ¿i tåcerile tale, ¿i sânul
tåu/ ce cutremur au ¿i ce culoare anume,/ ¿i mersul tåu, ¿i melancolia
ta, ¿i sprâncenele tale,/ ¿i bluza ta, ¿i inelul tåu, ¿i secunda/ ¿i nu mai
am/ råbdare ¿i genunchiul mi-l pun în pietre/ ¿i må rog de tine,/ na¿-
te-må.// ªtiu tot ce e/ mai departe de tine,/ atât de departe, încât nu
mai existå aproape -/ dupå-amiazå,/ dupå-orizontul, dincolo-de-marea.../
¿i tot ce e dincolo de ele,¿i atât de departe, încât nu mai are nici nume./
De aceea-mi îndoi genunchiul ¿i-l pun/ pe genunchiul pietrelor, care-l
îngânå./ ªi må rog de tine,/ na¿te-må.// ªtiu tot ceea ce/ tu nu ¿tii
niciodatå, din tine./ Båtaia inimii care urmeazå båtåii ce-o auzi,/ sfâr¿itul
cuvântului a cårui prima silabå tocmai o spui/ copacii - umbre de lemn
ale vinelor tale,/ râurile - mi¿cåtoare umbre ale sângelui tåu,/ ¿i pietrele,
pietrele - umbre de piatrå ale/ genunchiului meu,/ pe care mi-i plec în
fa¡a ta ¿i må rog de tine,/ na¿te-må. Na¿te-må. (Cåtre Galateea).

 Rela¡ia creator-crea¡ie este deplasatå, de data aceasta, la maximum
cåtre crea¡ie, Galateea îl na¿te pe Pygmalion, el o resimte mai mult decât
ca pe o muzå inspiritoare, ea este el însu¿i creându-se, mai mult: ce ¿tie
despre lume – este lumea sa care nu poate lua fiin¡å de la sine, are nevoie
¿i de o confirmare – dar ¿i de construc¡ia înså¿i.

În aceastå ochiadå literarå pe care ne-o aprinde, pentru o clipå,
idea din „Odihna pietrei”, nu se pune, desigur, problema vreunei ierarhii
valorice, iar alåturårile nu sunt dictate decât de teamå. ªi, dacå, un
poem ca acesta, al Paulei Romanescu, din care citez numai finalul, mi se
pare cå rotunje¿te idea nichitianå, asta nu vrea så însemne cå idea a
„evoluat”, ci doar cå persistå ¿i se adânce¿te în sensul secolului, unde
etern-femininul pare dominant: „Pygmalionul meu, sunt Galathea/ în
care vremea-nscrie fårå rost/povestea pietrei care voi fi fost/ mai înainte
de-a må fi ivit/ sub dalta dorului dezmårginit./ Revino så-¡i dau suflet
înapoi,/ Pygmalionul meu, mi-e dor de noi!/ Ce så fac azi c-un suflet
neîntreg/ când graiul pietrei nu-l mai în¡eleg?…”

În acest mosaic al mitului pygmalionic, Emilia Dånescu se situeazå,
a¿ zice, dupå Nichita Stånescu, în trena Paulei Romanescu. E o evocå pe
Galateea cea din piatrå, con¡inutul nedeslu¿it care cere mânå spre
modelare, daltå spre scåparea de prisosul nisipului. Nu nume¿te explicit

mitul sau personajele, dar tråie¿te în propensiunea lor; se pare cå o atrag
ca un arhetip – în orice caz, nu se poate face abstrac¡ie de prezen¡a
obsesivå a arhetipului în poezia. Dupå mine, to¡i poe¡ii, deci ¿i Emilia
Dånescu, ar trebui så ¿tie cå metafora în genere este poartå spre mit – ¿i
så aibå ca prim obiect de studiu mitologia, ca så nu se risipeascå în
miteme, a¿chii ale mitului. Altfel, iatå tema: „Eu am ales/ så fiu OM.//
Tu m-ai învå¡at/ ce este o piatrå.// Acum a¿ vrea/ så aflu/ cum po¡i fi
PIATRÃ/ cu suflet de om.// Înva¡å-må!”. (Înva¡å-må!) Iatå recuren¡ele ei:
„Luni am scris despre pietre,/ Mar¡i despre påsåri ¿i copaci./ Miercuri
am scris despre îngeri/ ¿i/Joi despre Dumnezeu./ Vineri nu am scris
deloc/ am ¡inut post./ Sâmbåtå am a¿teptat/ så se facå Duminicå,/ så
må odihnesc./ Apoi a venit din nou ziua de luni/ ¿i am luat-o de la capåt./
A¿a s-a scurs via¡a mea/ A¿a mi-o petrec...” (Calendar) Ca într-o facere a
lumii, femeia este piatrå ¿i numai piatrå. Apoi trecerea din material înspre
spirit: „Piatra nu se mi¿ca,/ Piatra nu vorbea,/ Piatra doar må privea/
cum trec./ Deodatå inima ei,/ abur sub¡ire din alt veac,/ trecu drumul,/
cåutându-mi Fiin¡a./ Aproape însera...” (Aproape însera) Numai iubirea
de celålalt då energie creatoare acestei „Galatei”. Iatå, apoi, presenti-
mentul sculptorului: „Mi-e dor de mâna ta/ flåmândå,/ înserându-mi
coapsele.../ Mi-e dor de buzele tale/ însetate,/ înfiorându-mi sânii.../
Mi-e dor de ochii tåi/ cumin¡i,/ tulburându-mi/ fântâna sufletului.../
Mi-e dor de dorul tåu.” (Dorul tåu). Mitul pare „camuflat” în real, în cotidian:
„Stai ¿i ascultå!/ Auzi piatra?/ Câte are så-¡i spunå!/Mårturii dintr-un
veac/ demult uitat./ Dai deoparte/ înveli¿ cu înveli¿/¿i o respiri
sim¡indu-i/ mireasma în nåri./ Miroase a stâncå,/ a tålpi de înger fugar,/
a femeie...” (Tålpi de înger) (Emblematice pentru aceastå risipire a mitului
stråvechi în cotidian mi se par versurile lui Nicola Labi¿: „Mi se pårea cå
retråiesc un mit/ Cu fata preschimbatå-n cåprioarå” – poetul având în
minte strict mitul Ifigeniei, sacrificatå de Agamemnon, tatål ei, ¿i
preschimbatå în cåprioarå de zei¡a Artemis când este aduså la altarul de
jertfå.)

 Emilia Dånescu nu comenteazå mituri, nu le discutå în mod expres,
dar are o propensiune naturalå, o atrac¡ie intrinsecå spre ele – ¿i acesta
mi se pare a fi „motorul” poeziei la ea. Descårneazå, apoi, imaginea cåutând
un interior convenabil la care så se opreascå, a¿a cum un sculptor då la
o parte „foile” pietrei pânå la stabilirea unei forme. Aceastå, repet, ochiadå
literarå pe care mi-o propune/ provoacå vine din risipa de miteme pe un
model dat cu care-¿i presarå volumul.

2. Rela¡ia crea¡ie-creator

Foarte activå în ultimul timp în zona prozei este D-na Geni Du¡å,
cåreia i-am råsfoit destul de atent patru volume spre a må familiariza cu
scriitura – pentru a încerca, mai apoi, o discu¡ie pe marginea romanului
Cåprioara2, care må atrage tocmai în acest context al mitului lui Pygmalion
pentru cå ... personajul principal este chiar un sculptor. D-na Geni Du¡å
are un scris ferm, apåsat, este gata så înfrunte complexitatea vie¡ii actuale,
descriind cu minu¡iozitate medii ¿i climate din imediata apropiere,
urmårind evolu¡ia unor personaje din tinere¡e la maturitate dupå re¡ete
în general realiste. În Cåprioara, înså, tenta¡ia mitului este mai mare,
iar oscila¡iile privind o alegere personalå, de autor, denotå discu¡ia cu
fiecare în parte. De 15 ani, de când ¿i-a pierdut familia într-un accident
tragic de ma¿inå, sculptorul, Voctor pe numele lui (personajele nu au
nume de familie, e ca într-o poveste) påråse¿te ora¿ul (nu se spune care
ora¿) pentru a se stabili într-un sat din Ardeal, unde a gåsit o caså izolatå,
la marginea pådurii, pe care ¿i-a amenajat-o gospodåre¿te: are atelier,
cuptor pentru sculpturile în lut (în curte i s-au adunat ¿i sculpturi în
piatrå sau lemn), dar ¿i grådinå – ¿i unde tråie¿te singur, vânzând din
când în când câte o pieså, la intermediari ori colec¡ionari de artå cu-
noscu¡i, mergând cu ma¿ina proprie la cumpåråturi, pregåtind iernile,
etc. Izolarea, pådurea, meseria: totul predispune cåtre poveste, dar au-
toarea insistå foarte realist asupra vie¡ii de artist în¡årånit a personajului
såu; el nu vrea så renascå spiritual, så-¿i regåseascå un (nou) destin, så
se autopedepseascå, etc. – ci pur ¿i simplu vrea så tråiascå modelând
natura, urmându-¿i voca¡ia. „Povestea” lui începe când, dupå mul¡i ani
de anonimat la marginea satului, alege un trunchi din pådure ¿i vrea
så-l sculpteze în chip de grup, cu o cåprioarå veghindu-¿i puiul rånit.
Târziu, când rela¡ia cu personajul feminin necesar se va stabili, gåse¿te
în pådure chiar un pui de cåprioarå rånit, abandonat de mama sa, ¿i
aflå cå în lumea animalelor cåprioarele î¿i påråsesc puii spre a-i proteja,
¿i fug atrågând asupra lor haita de lupi. Sculptura sa nu con¡ine, a¿adar,
adevår. Nici mitul silvestru al Dianei cu puiul de cåprioarå nu se poate
dezvolta, acesta cerând vânåtori – care nu sunt sau n-au consisten¡a,
configura¡ia din mit. Fata håituitå de rudele ei (tatål, fra¡ii ¿i un logodnic
hidos cåreia îi este vândutå) stå ascunså în pådurea sculptorului zile
întregi, este o copilå cu hainele rupte, zgâriatå ¿i nemâncatå supuså în
satul ei la munci grele ¿i degradante într-o cârciumå. S-a hotårât så
fugå de acaså încotro o vedea cu ochii, prin påduri, pânå a nimerit aici
unde, încet-încet, prinde curaj ¿i se aciuiazå pânå ce Victor o observå,
apoi îi laså hranå la marginea pådurii, apoi o convinge, dar foarte greu,
så intre în curte, îi face un loc¿or în caså pentru iarna ce stå så vinå...
Urmeazå lupta cu a¿a-zisa familie care råscole¿te toate satele din zonå
pânå ce o descoperå, råpirea Mariei pentru a continua activitatea de
sclavå sexualå în cârciuma tatålui, a doua fugå a ei, hotårârea lui Victor
de a o cumpåra de la acesta... Sunt evenimente în cascadå descrise de
autoare trepidant, dar în final mitul se contureazå: dintr-o Propetidå,

cum a fost obligatå så fie, Maria de-
vine chiar Galateea sculptorului, îi
redå acestuia destinul. Ea înså¿i se
vrea „modelatå”, îi cere mai întâi s-o
înve¡e arta desenului, face ¿coala în
satul lui Victor, terminå chiar liceul
¿i se dedicå picturii – fårå a înceta
o clipå s-¿i oblige Pygmalionul så
creeze ¿i så aibå încredere în arta
lui. Este o Galatee emancipatå, foar-
te energicå, supuså „autorului” ei
dar în acela¿i timp obligându-l så
creeze lucruri din ce în ce mai ener-
gic imprimate de credin¡a în sine
însu¿i.

Ar mai fi de adåugat cå cei care
au prigonit-o pe Maria sunt aspru
¿i rapid pedepsi¡i – zei¡a Diana fiind
cea care pedepse¿te crunt ¿i fårå ju-
decatå vânåtorii nesåbui¡i; fårå mo-
tivarea în mit, aceastå pedeapså co-
lectivå se explicå mai greu în cheie
realistå. De altfel, episodul este periferic, autoarea a låsat deoparte
aceastå pistå alegând mitul pzgmalionic – pe care-l trateazå, teoretic
vorbind, în nota feministå a D-nei Paula Romanescu, la al cårei poem
revin: „Pygmalionul meu, sunt Galathea/ în care vremea-nscrie fårå rost/
povestea pietrei care voi fi fost/ mai înainte de-a må fi ivit/ sub dalta
dorului dezmårginit./ Revino så-¡i dau suflet înapoi,/ Pygmalionul meu,
mi-e dor de noi!/ Ce så fac azi c-un suflet neîntreg/ când graiul pietrei
nu-l mai în¡eleg?…” Vremurile mai noi pun accent pe opera, mai pu¡in pe
autor; este aici, în fond, atitudinea eminescianå dupå care creatorul poate
da via¡å – dar nu poate controla destinul „pietrei” înviate, imediat ce se
mi¿cå – aceasta „se duce”. Regåsirea creatorului råmâne un deziderat ¿i
se realizeazå în cazul particular în care iubirea ca dispoozi¡ie interioarå
se întoarce asupra sursei sale; este doar o întâmplare, dar una cu tâlc.

 D-na Geni Du¡å este un „vânåtor de mituri” impasibil, påstreazå
elementele mitului, de¿i trece nepåsåtoare printre ele, cu ochii închi¿i
cum s-ar spune (sau, cum vine vorba, nu vede copacii din cauza pådurii),
în elanul de a fi cât mai realistå cu putin¡å. Disponibilitatea deosebitå de
a construi, observarea atentå a amånuntului în nara¡iune, talentul de a
påtrunde în „ingineria” sufletului omenesc – dar mai ales pofta de a
(des)scrie fac din mitemele aglutinate ale dânsei canavaua unei lecturi
culturale, cu totul profitabilå. N.GeorgescuN.GeorgescuN.GeorgescuN.GeorgescuN.Georgescu
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Este cu totul surprinzåtoare aceastå carte de prozå fantasticå
a lui Mihai ªurubaru1 care (pentru cå) se regåse¿te atât de insis-
tent, implicit ¿i explicit, în viziunea onirismului românesc de
facturå Dimov-ºepeneag. Surprinzåtoare, pentru cå s-ar fi crezut
cå onirismul a fost o modå scriitoriceascå începutå în anii
1964-1968 ¿i stinså sau dizolvatå treptat odatå cu stingerea ori
autoexilarea în Occident a adep¡ilor ei. Curentul ca atare este

revendicat de istoria literarå în contul unei fronde anticomuniste reale, se scriu studii
despre onirism, se alcåtuiesc antologii de autori, se elaboreazå teze de doctorat; dar o
continuare a lui ca ¿i când ar fi contemporan, ¿i asta fårå inten¡ie parodicå, n-am sesizat
în mod expres, în prozå. Råmâne de våzut (de aflat de la autor, eventual) dacå aceste
proze n-au fost cumva scrise chiar atunci – ¿i publicate abia aståzi... Oricum, nouå,
aceastå carte ne prilejuie¿te o (scurtå) discu¡ie pe marginea termenilor – cu pårere de råu
cå, fiind interzis pe vremea comunismului (considerat „evazionism”) iar dupå 1990
låsându-se uitårii, redescoperit la palierul teoretic nu s-a discutat, totu¿i, îndeajuns. A¿
vrea doar så leg acest enun¡ al lui Leonid Dimov: „eu nu povestesc un vis (al meu sau al
altcuiva), ci încerc så construiesc o realitatea analoagå visului” – nici mai mult nici
mai pu¡in decât cu o observa¡ie a lui G. Ibråileanu despre Creangå, care:  „..e atât de
realist, încât unele din pove¿tile lui sunt aproape lipsite de miraculos, care îngåduie
povestitorului så înzestreze pe eroii såi cu  însu¿iri suflete¿ti ¿i trupe¿ti peste måsura
omeneascå. Iar crea¡iilor pur fantastice, ca zmeii ¿. c. l., Creangå le împrumutå o via¡å
curat omeneascå, ¿i anume ¡åråneascå, îi amestecå cu desåvâr¿ire în mediul vie¡ii de
toate zilele din Humule¿ti ¿i-i trateazå pe-un picior de perfectå egalitate” G. Ibråileanu
îl „fere¿te” pe autor de miraculos ¿i de fantastic în acela¿i timp – ¿i, dacå adaptåm
instrumentarul critic la anii no¿tri, nu e greu de în¡eles cå acest fel de literaturå se
regåse¿te în ceea ce se cheamå, mai ales dupå literatura sud-americanå, „realism magic”,
a cårui cea mai simplå defini¡ie este datå de Dic¡ionarul Oxford: „gen fic¡ional modern
în care evenimentele fantastice ¿i fabuloase sunt incluse într-o nara¡iune care men¡ine
tonul credibil al prezentårii obiective a realitå¡ii”. În fond, se în¡elege din G. Ibråileanu,
miraculosul ¡ine de supranatural (minune), iar fantasticul, de fic¡iunea purå (fantezie,
fantasmå, vis). Oniricul, prefigurat de Ibråileanu în anii 20 ai secolului trecut, ca ¿i
realismul magic care i-a fost contemporan (anii 60-70 ai aceluia¿i secol) se bazeazå pe
construc¡ie ¿i pe logicå. Magul, în fond, pe care-l aducem în aten¡ie ca o compensa¡ie
totu¿i, este fiin¡å vie (om) care tråie¿te între oameni. P.V. Pibb, în Formulaire de haute
magie, 1937, (trad. rom. Liliana Blajovici, 2004), observå cå termenul mag, venind din
zona persanå, se gåse¿te în toate limbile Europei, ¿i då amånunte interesante de-a dreptul:
în greaca modernå el mai înseamnå ¿i bucåtar, iar maghuero înseamnå a gåti –
presupunându-se, zice autorul, cå într-o vechime imemorialå „magia” se fåcea cu ajutorul
unei „potion magique”, a unei licori sau po¡iuni din plante/fructe.

Numai neîncrederea noastrå funciarå ne face så trecem pe lângå cuvântul românesc
„magiun”, care este tocmai o fierturå de fructe, –  dar ¿i peste cuvântul ¿i planta mågheran
atât de puternicå în farmece... Noi avem chiar dubletul a amågi – a dezamågi, ¿i, dacå
primul a ajuns så însemne a min¡i/påcåli/în¿ela, în cel de-al doilea se resimte puterea
magicå: ce råu îmi pare cå nu mai sunt amågit, cå m-am trezit din magie, din terpoare,
acesta este sensul, în fond; m-ai dezamågit: ce mult îmi plåcea, cât de sigur eram în ce
¿tiam pânå acum... „Magul” ¿i-a fåcut familie de cuvinte în limba românå. Or, chiar a¿a
se poate în¡elege mai bine realismul magic: o amågire (voluntarå) urmatå de o dezamå-
gire; nu po¡i amågi cu minuni sau fantasme, ci cu aspecte clare ale realitå¡ii – iar pårerea
de råu vine de acolo cå ai constatat cå realitatea este dublå: ¿i cea din argumente, ¿i cea
vie, de dupå ie¿irea din argumenta¡ie. Vreau så spun cå amågirea este o fantezie pe care
o tråie¿ti, nu doar ¡i-o închipui/accep¡i conven¡ional etc. În La Hanul lui Mânjoalå
personajul lui I. L. Caragiale tråie¿te ¿i ici ¿i colo, ba chiar nu mai face diferen¡a între
realitå¡i. La Mihai ªurubaru aici ¿i acolo sunt într-un singur loc, nu se schimbå registrul,
personajele stau în aceea¿i via¡å. Mai mult chiar: lumea este cum este, locatarii unui
bloc, locuitorii unui carter, consumatorii dintr-o cârciumå, membrii unui juriu, etc.
Ceva intervine, la un moment dat, ¿i lucrurile încep så se învârtå în jurul unei logici –

care, ¿i ea, este impecabilå, dar impune o altå
ordine. Iatå, de pildå, o listå de meserii dintre
care trebuie så aleagå un ¿omer înaintat în
vârstå: „Inginer constrictor de structuri meta-
lice, Mågulitor prin a¿chiere, Ofensator auto,
Inodor autogen, Mistificator la Monetåria
Statului...” Personajul chiar reac¡ioneazå: „Nu
pot så nu må mir cå existå asemenea bazaco-
nii, dar continui så aprofundez, så nu par
cumva novice.” Apoi dialogheazå cu angaja-
torul: „probabil a¡i vrut så scrie¡i inginer con-
structor” - dar prime¿te råspunsul prompt:
„Domnule, la noi nu numai cå nu sunt admise
gre¿elile, dar sunt ¿i aspru pedepsite! (...)
Gândi¡i-vå la un butoi! Doagele sunt strânse
în cercuri? Sunt! Cercurile sunt structuri meta-
lice? Sunt Deoarece strâng cu putere doagele,
sunt constrictoare? Sunt. Cel ce construie¿te
asemenea minunate recipiente ce påstreazå lichide miraculoase, poate fi måcelar? Nu!
Poate fi pictor? Nu!(...) Atunci nu poate fi decât inginer constrictor! ªi nu cred cå må
pute¡i contrazice!” Despre altå meserie, mai implicat: „Domnule, dumneata e¿ti
traumatizat de amintirile ¿i prejudecå¡ile de pe meleagurile dumitale natale,! Orice
Olimpiadå are flacårå olimpicå! Flacåra este purtatå de sportivi cu tor¡å. Pânå este
preluatå de cåtre sportivi, ea este atent îngrijitå pentru a nu se stinge de un Tor¡ionar.
Acesta are o func¡ie aproape sacrå, echivalentå cu cea a vestalelor romane! ...” ªi iatå
meseria de Tor¡ionar olimpic... în aceastå lume în care, logic, totul se poate în¡elege. (În
parantezå: cu o „logicå” lingvisticå de invidiat, autorul scrie „cum de vine de se leagå”;
cred cå e „cum devine”, de sorginte argoticå, dar se potrive¿te foarte bine ¿i ca el...)

În¡elegi cå aici nu parodiazå „Prandium academicum” de Alecsandri, nici nu
inventeazå cuvinte ca Jonathan Swift – ¿i pur ¿i simplu plonjeazå în realitatea zecilor ¿i
sutelor de meserii noi determinate ¿i denumitå dupå necesitå¡ile erei digitale. Mihai
ªurubaru se desparte, aici (¿i nu numai aici) de oniri¿ti, care erau indiferen¡i politic
låsând ca doar din parabolå så se deducå o oarecare revoltå: dânsul este de-a dreptul
satiric, sarcastic chiar (în alte pår¡i, când vorbe¿te de fostul regim, mai ales de ocupa¡ia
ruseascå din anii 50).

Så recunoa¿tem, magicianul (de cuvinte, de obiecte) este altceva decât magul,
este un iluzionist, înlocuitor, cineva care-l supline¿te – desigur, cu dexteritate, cu mult
talent chiar, dar se pricepe doar la amånunte (ia un ceas, descheie un nasture sau deznoadå
cravata etc.). Magul råstoarnå toatå lumea nu converte¿te doar fragmente zâmbitoare
ale ei. Lumea întoarså pe dos este o temå vie a nuvelelor lui Mihai ªurubaru - ¿i cel
pu¡in una dintre aceste nuvele, „Calea¿ca cu bunåtå¡i”, este, cred, antologicå. Personajul
parcurge ceea ce în filmografie s-ar chema o „buclå temporarå”, adicå intrå într-un timp
¿i un loc ce nu existå, dar dialogheazå cu arti¿ti ¿i scriitori pe care-i cunoa¿te (sunt chiar
oniri¿ti, de data aceasta numi¡i/evoca¡i), despre lucruri îndeob¿te cunoscute - ¿i la sfâr¿it,
dupå ce se treze¿te ¿i crede cå a fost un vis, constatå cå påstreazå de la ei obiectele pe
care i le-au dat. Zic cå este antologicå având în vedere ¿i construc¡ia - dar ¿i verva
povestirii ¿i umorul fin, chiar descrierile în fugå de creion nervos dar exact. Aici magi-
cianul, ca så zic a¿a, î¿i då jos sufixele. Ca probå de umor „¿urubåresc”, iatå acest dialog
cu Dali (dintr-o vizitå la o expozi¡ie cu arti¿ti ¿i operele lor de artå cu tot): „-  Maestra,
sunte¡i un geniu! ªi pe mine må fugåre¿te geniul, dar eu sunt mult mai rapid. – Påcat!
Voi råmâne singurul geniu din univers... ªi e plictisitor!” (Poate fi o anecdotå cunoscutå...
cunoscåtorilor, dar este „în¿urubatå” cu me¿te¿ug în nara¡iune).

Cu aceste „Capcane ale Strigioniei” (ar fi un fel de ¡inut, dar nu al „strigoilor”, mai
de grabå al strigåtelor!) Mihai ªurubaru se råzbunå pe ani buni consuma¡i alåturi sau
doar tangent cu literatura scriså – ¿i intrå, iatå, într-o horå unde este obligat så joace în
continuare.    

(N.Georgescu) N. Georgescu

LITERATURA ONIRICÅ ¿i REALISMUL MAGICMihai ªurubaru

1 Mihai ªurubaru, Arcanele Strigoniei, Ed. Ideea europeanå, 2019

...Într-o adaptare liberå, pamfletul ar fi ceva care suflå (fleo) peste tot (pan), pufåie, ¡istuie,
cuvânt care pârjole¿te în jur. Ca specie literarå el este ata¿at de ziaristicå ¿i devine satirå mai
asprå, în versuri sau prozå, moralizatoare în inten¡ie, desigur, dar distingându-se mai ales prin
stil abrupt, rupturi de ritm, adaosuri injurioase/injuste la tot pasul, amestec de trivial cu ironie
uneori chiar finå (sintaxå savantå, adicå, fåcute din cuvinte cât mai joase); vine dintr-o råbufnire
(de revoltå, indignare, dezgust) ¿i se subsumeazå, de regulå, unei ståri psihologice. În stare
naturalå, pamfletul este înjuråturå, de obicei înlån¡uitå ¿i repetatå pânå la sa¡ietate. Tot ca stare
naturalå, existå ¿i pamflet tåcut: så ne amintim de ¡åranii din „Ciocoii vechi ¿i noi” care protestau
punându-¿i rogojinile în cap ¿i dându-le foc; ce stare de nega¡ie mai cumplitå decât så arzi a¿ternutul
de sub tine, påtratul tåu de påmânt ¿i de cer – e ca ¿i când ¡i-ai anula existen¡a!

Intrat în literaturå, înså, pamfletul rotunje¿te asperitå¡ile dintre cuvinte, adaugå „ingrediente”
convenabile comunicårii ¿i tinde spre abstrac¡iuni. În privin¡a persoanelor oferå caricaturi voit
grosolane sub care o regåse¿ti u¿or pe cea vizatå – iar ca instrumente de revoltå/nega¡ie restrânge
pe cât este posibil subiectul care se adreseazå ¿i îngroa¿å pedeapsa posibilå pânå la gradul obiectiv,
ca ¿i când este natural ca aceastå pedeapså så vinå, ca de la sine ori de la imanen¡a justi¡iei.

Toate aceste situa¡ii se regåsesc în cartea lui Silvan G. Escu, aici de fa¡å, „Vis ¿optit”1. Textele
sunt prezentate în chip de editoriale la o revistå ce se dore¿te foarte sus de vreme ce fiecare în
parte este semnat cu un joc de cuvinte pe Cotroceni: autorul se imagineazå ca un ocupant al

Pamflet fårå aburiSilvan G.Escu
11111 Silvan G. Escu: Vis ¿optit, Silvan G. Escu: Vis ¿optit, Silvan G. Escu: Vis ¿optit, Silvan G. Escu: Vis ¿optit, Silvan G. Escu: Vis ¿optit, Ed. Betta, 2000
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scaunului central al ¡årii, din care administrea-
zå calificative, face judecatå, ceartå fårå så îm-
pace, î¿i gåse¿te bucuria în depistarea relelor
(mai mult estetice) ale „supu¿ilor”. În fine,
semnåtura face parte din text, nu este o marcå
de autorlâc: „BâlbâITUL aproAPE mUt diN
cOTROCENi”,„DACul get din cOTROCENi”,
„TRISTUL Din CotrocenI”, „SåPÃTORUL de leMN
ÎN PIATrå Din cOTROCENi”, „TREAZUL (perma-
nent adormit) dIN cOTROCENi”, etc. (totul se
mi¿cå, numai locul palatului e scris la fel peste
tot) – sunt forme de a sublinia „toanele” de mo-
ment, niciodatå acelea¿i, ale „scriptorului”. În
fond, pentru a fi mai aproape de filele acestei
cår¡i atât de contorsionate, întortocheate chiar,
cu o arhitecturå a¿a de complicatå, e bine så
citim una dintre explica¡iile autorului însu¿i:
„Alte ori înså, în la fel de multe situa¡ii, scrisul
poate fi, ¿i chiar este, rezultatul cåderii, în sens
pozitiv de aceastå datå, într-o treazå visare în
toatå plinåtatea ei, a¿a cum îmi place mie så zic
¿i så cred, desigur, nu cufundat în bezna min¡ii,
ci plonjând cu entuziasm într-o luminå fecundå
din care må adåp cu nesa¡. Caz, fericit, în care
pentru o vreme må rup, atât cât îmi cere acel
moment de inspira¡ie, må desprind a¿adar de
tot ce må înconjoarå, de realitatea de lângå mine,
¿i plutesc agå¡at de aripile imagina¡iei pe
deasupra acestei lumi. Pe care doar eu o våd ¿i
când pot, de la înål¡imea acelei volte, încerc så-i
dau forma ¿i culoarea visårii mele treze.”
Pamfletele lui Silvan G. Escu sunt, a¿adar, în
visare, în realitatea secundå, în penumbra lumii
acesteia. Cum spune Eminescu: „... De dureri,
pe care înså le sim¡im ca-n vis pe toate”. Afectele
devin, astfel, superflui; iar cel mai important
dintre ele, cel care define¿te de fapt pamfletul,
¿i anume ura – aceasta lipse¿te cu desåvâr¿ire.
Ba chiar dimpotrivå, pentru cå se laså dus de
cuvânt, pe care-l îmbracå în rime, sinonime, joc
de vecinåtå¡i, îl diminutiveazå mai ales, autorul
î¿i iube¿te (desigur, tot ca în vis) ura pamfletarå,
o cultivå la formå. Nu ¡istuie, nu ¿uierå, nu pu-
fåie: pamfletele sale sunt fårå aburi, fårå umori.

Redau începutul unuia dintre ele: „Moricica stri-
cåtu¡å e func¡ionalå. ªi chiar dacå nu e prea
vechiu¡å oricum nu aratå prea nou¡å, a¿a cå i
s-a dat pe la spatele casei nume de omu¿or, unul
cu douå diminutivu¡e, I¡å ¿i Eu¡ (ca fotbali¿tii
mângâia¡i pe tibiu¡e, dar måcar ei erau doi,
chiar dacå fiecare cu el!), a¿adar acest neantre-
nat nefotbalist doi într-unul e tåricel în minciu-
nicå, chiar dacå aceasta nu e prea micu¡å.

Acest bâlbâitu¡, probabil bunu¡ profesional
din moment ce e în stare så facå dintr-un in-
culpat un monument, ocole¿te orice întrebare,
pe care o considerå simplu¡å constatare, vali-
dându-se astfel ca avocåcå¡el ¿i se tot învârte¿te
dupå copac pânå ame¡e¿te. Copacul. Care se
uitå perplex la el (dânsule¡ul trebuia så spun)
cum aleargå într-un singur picioru¿, în timp ce
cu celålalt î¿i då ¿utule¡e mobilizatoare în
fundule¡ ca så prindå vitezu¡å ¿i astfel s-o prindå
din urmå ¿i s-o mângâie pe cefu¡å pe ¿efu¡å...”
Acest demagog abstract mai este „omule¡ul dis-
tinsule¡”, „avocåcå¡el-doctorel ¿i profesorel de
dreptu¡ stângist, poticnit la vorbuli¡å ¿i la logicå
- cea inten¡ionat lovitå la gioale, pentru inducere
în eroare...” ¿i, exclamå autorul în final: „îmi pro-
voacå olecu¡å cam mare de oroare supåråtoare.”
Textul are, ca toate celelalte, antet: „MicUº PAM-
FLE¡el /Un pic umflå¡el”. Aceastå nesfâr¿itå în-
¿urubare în cuvinte (vreau så spun cå este ca
un ¿urub fårå floare, ca un sferedel sau mai de-
grabå ca o iederå ce se poate învârti cât de sus
îi permite suportul) nu duce cåtre un nume – în
-i¡å sau -eu¡, så zicem – ¿i e greu så identifici
unul (unele) anume din portretul creionat în
fantezie. Fantezia, înså, ea este debordantå,
Silvan G. Escu molipse¿te cititorii cu visåtorie,
„boalå” pe care mai ales literatura o poartå prin
lume.

Inspirate, poate cå, din experimentalismul
revistelor de tip „Academia Ca¡avencu”, textele
lui Silvan G. Escu inaugureazå, „patenteazå” mai
degrabå, o specie nouå, a sa: pamfletul cu antet
¿i adreså a expeditorului mereu mi¿catå în jurul
unui scaun fix de „judecatå”. În fond, pentru cå

din programul amintitei reviste preia numai
lucrurile formale (evitând umorile ¿i, mai ales,
adresa destinatarului), ele sunt o oglindå a
acelui program, în care se vede micimea sau
nimicul din el, adicå faptul cå arde în clipå ¿i
numai în clipå, nu se ridicå peste sandaua zilei.
Dar, pentru un cititor mai scrupulos, teoretic,
aceste pamflete fårå aburi pun întrebarea dacå
în epoca noastrå atât de înaintatå în postmo-
dernism pamfletul ca specie, ca dat cultural na-
tural, mai este posibil. Cât timp ai la îndemânå
vorbirea, tot naturalå, cu formele ei pamfletare,
cu aburii ei ¡inu¡i sub presiune – întrebarea este
valabilå.

N. GeorgescuN. GeorgescuN. GeorgescuN. GeorgescuN. Georgescu

Un volum singular prin tonalitate ¿i lirism este cel semnat de Ioan Petra¿,
Daniile Daniei (Editura Limes, Flore¿ti, 2019), eviden¡iind în spectrul op¡iunilor
estetice sfera religiosului. „Poet cre¿tin vizionar”, dupå cum îl nume¿te Mircea
Petean, Ioan Petra¿ se apropie de cuvinte cu o deosebitå tandre¡e, atrågându-le
în jocul expresivitå¡ii ¿i al cåutårii de sens. Fiecare vers al såu articuleazå gândul
unei pregnan¡e spirituale, al unei nevoi de a transgresa cotidianul spre înål¡imile
celestului. În egalå måsurå, poem ¿i rugå, scrisul såu a materializat deopotrivå o
operå poeticå, demnå de apreciere, ¿i una de cercetare sau editare ¿tiin¡ificå, la
fel de însemnatå. Din prima categorie fac parte volumele: Perdeaua de lacrimi
(1998), Bucuriile epifanice (2000), Ferestrele rånilor (2003), Vârsta cuvintelor (2005),
Cartea bucuriilor epifanice (2007), Låcrimarul înflorit (2010), Candelabrele cerului
(2012), Lumina din mierea de salcâm (2015), Våz-Duhurile Potirului alb (2017),
cårora li se adaugå cercetårile despre Nichifor Crainic ¿i Ioan Alexandru (2020), la
origine tezå de doctorat, precum ¿i mai multe edi¡ii îngrijite: Patericul egiptean,
Limonariul lui Ioan Moshu, Sbornicul rugåciunii lui Iisus, Dic¡ionarul enciclopedic
de cuno¿tin¡e religioase, antologia poeticå Adânc pe adânc. Sacerdo¡iu liric. Din
crea¡ia poeticå a clerului ortodox român de azi. Toate acestea reflectå munca de
cercetare ¿i dorin¡a apropierii de cuvântul primordial, de în¡elepciunea scrierilor
vechi.

Alcåtuit pe trei trepte ale urcu¿ului spiritual, volumul Daniile Daniei aduce în
siaj un ecou al cântecului liturgic, înål¡at spre cer în mii de glasuri diafane. Încå
de la primele versuri, ne întâmpinå o figurå femininå, angelicå, îmbråcatå mai
mult în luminå ¿i duh decât în carne ¿i oase, o prezen¡å adoratå, „vårsåtoare de
Mir/ la rådåcina ori¿icårui cuvînt!”. Acestei fiin¡e i se închinå gânduri, i se adresea-
zå reiterate chemåri, impregnate de rugå, de lacrimi ¿i dor: „Unde e¿ti tu,/ DANIA,/
påmînt de luminå,/ cînd prin crengile tale/ un CER/ se-nluminå/ ¿i-n care îngerii
cer/ un alt/ CER?// Tu stai la poarta cuvintelor mele,/ Prin¡eså/ ascunså-n/ soboare
de stele./ Tu stai cum stå LUNA/ cu CERUL vecinå.” Se observå preferin¡a poetului
pentru un anumit tip de scriere ¿i a¿ezare graficå a cuvintelor în paginå, la fel cum
se resimte melosul înso¡itor, de o pronun¡atå triste¡e.

Poezia lui Ioan Petra¿ preîntâmpinå ve¿nicia, înål¡ând litanii la poarta raiului
¿i cerând îndurare. În acest context, se creioneazå anotimpuri de un colorit nepå-
mântesc, dezvåluind miresme îmbietoare ¿i glasuri serafice. Gama floralå atât de
bogatå (crini, maci, magnolii, aloe, holde de luminå etc.) se asociazå firesc imnurilor
de slavå înål¡ate spre cer în triluri de mierle, ciocârlii, privighetori. Scriere esen-
¡ializatå ¿i conciså, care nu abuzeazå de cuvânt, poezia lui Ioan Petra¿ deschide
totu¿i perspective bogate spre un univers abia întrezårit, intuit, visat, creionat în

cea mai finå tu¿å. Acest spa¡iu al imate-
rialului se compune din litania Daniei, con-
tinuå, fierbinte, purificatoare, ca o prescu-
rå pe altarul mântuirii: „Trandafiri muia¡i
în Mir/ Danie-Litanie,/ crini ce cresc prin
Cer senin,/ Danie-Litanie,/ maci ¡esu¡i pe
un Potir,/ Danie-Litanie,/ busuioc la care
vin,/ Danie-Litanie,/ soboare de orhidee,/
Danie-Litanie,/ înmuiate-n curcubeie,/
Danie-Litanie,/ ¿i magnolii la icoane,/
Danie-Litanie,/ pentru ea ¿i tine, Ioane,/
Danie-Litanie,/ într-un Cer care ne ¡ine,/
Danie-Litanie,/ ¿i pe mine, ¿i pe tine,/
Danie-Litanie,/ ¿i-ntr-o apå luminie,/
Danie-Litanie,/ Loc-altar de cununie,/
Danie-Litanie.// Într-o moarte fårå moar-
te,/ Danie-Litanie,/ ve¿nicia så ne poarte,/ Danie-Litanie.”

Încå din titlu, este sesizabil jocul de cuvinte, dania sau denia, paronime ce
construiesc un câmp semantic al rugåciunii de searå, al privegherii, dar ¿i al
dåruirii de sine, se asociazå simbolic Daniei, într-un gest de asumare a suferin¡ei,
de pozi¡ionare în reculegere ¿i umilin¡å. Numele Daniei transgreseazå lumile, fiind
totodatå aici ¿i acolo, înål¡ându-se mereu în tonuri de rugå, în cântecul naturii, în
privirea poetului îndreptatå spre cer. Conjunc¡ia dintre clipå ¿i eternitate, dintre
apropiere ¿i depårtare då na¿tere unor scenarii meditative, în care se råsfrâng
oglindirile sinelui, surprins invariabil în rugåciune. Aceasta este treapta a treia, o
mântuitoare psalmodiere în a¿teptarea Învierii: „Adoarme o mierlå/ pe umerii La-
crimei mele,/ i se våd numai zborurile/ ¿i fulgii de mir./ Ea nu mai are nici trup,/
nici panå, nici os./ Ea se hråne¿te din prescurå/ de Psalmi./ Ea, rezematå de un/
Trandafir,/ Mierla mea mult încårcatå/ cu Mir ¿i cu cearå.../ Tu, Mierla mea,/ e¿ti
tot mai icoanå/ ¿i Danie/ ¿i tot mai jertfå Litanie,/ tu, Mierlå ascunså în scorburi/
de chihlimbar,/ în scorburi de Înviere ¿i Har...”

Poezia lui Ioan Petra¿ din volumul Daniile Daniei rezumå o experien¡å inte-
rioarå, profund misticå, desfå¿uratå în geometria unei tensiuni lirice puternice.
Vizionarismul poetului se încarcå de accente elegiace, mai ales cå în fa¡a inefa-
bilului divin, umanul se transfigureazå în cântec, în psalm, în rugåciune de
„Danie-Litanie”. Ritualul rostirii lui Ioan Petra¿, incontestabil infuzat de filonul popular
¿i de cel religios, este autentic ¿i absolut convingåtor.

DANIILE ÎNVIERII✒     Monica Grosu
Cronicå literarå
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Acolo, în Mun¡ii Apusului, vie¡uie¿te întru
singuråtå¡i milenare, un poet care a adus rimei
cristalul picåturilor de rouå. Despletind în re-
pezi¿ul cascadei de la Vålul Miresei, viers de dor
¿i jale. Din când în când, înså – Teofil Råchi¡ea-
nu, cåci despre domnia sa e vorba - opinte¿te ¿i
în alte genuri literare, picurând în prozå, spre
exemplu, nostalgii trecute ¿i visuri viitoare.

De data aceasta, scriitorul î¿i înmoaie pana
în otrava epigramelor, trimi¡ând såge¡i cåtre
proximitatea socialå. Aceastå „cår¡ucå”, cum î¿i
alintå produc¡ia Teofil Råchi¡eanu, coboarå rit-
mul ¿i rima poemelor în stradå, cum se zice.
Acolo, unde tarele semenilor fac ca pana så de-
vinå mai sprin¡arå, iar glumele pe seama devian-
¡elor sociale usturåtoare îndemnuri spre grabni-
cå îndreptare. Trebuie spus înså, cå mustrårile
nu au tåi¿ul ¿fichiuitor al biciului care crapå
pielea, ci recurg la anume îngåduin¡å fa¡å de
defectele individuale sau colective.

 „Unii – mul¡i – parlamentari
 Îs ho¡i mari, ¿pågari, mi¿ei
 Într-atât cå Vodå ºepe¿
 Nu ¿i-ar spurca ¡eapa-n ei...”

 (Nu Nu Nu Nu Nu ¿¿¿¿¿i-ar spurca i-ar spurca i-ar spurca i-ar spurca i-ar spurca ¡¡¡¡¡eapa-n eieapa-n eieapa-n eieapa-n eieapa-n ei p. 24)
Sunt 101 epigrame, trecând în revistå ta-

bloul uman al celor care, din varii motive, nu se
încadreazå în conduita dreaptå a lucrurilor ¿i
vremurilor. Sunt lua¡i, pe rând, în tårbacå, obi-
ceiuri proaste de sorginte parlamentarå ¿i mi-
nisterialå, låcomia ¿i câ¿tigurile fårå de temei.
Sunt rare atacurile (direct) la persoanå, vizate
fiind mai ales tråsåturile negative ce-¿i gåsesc
numitorul comun la anume categorii de semeni.

 „Îl ¿tia întreg Senatul
 ªi-l compåtimea, såracul,
 Cå în vremuri de astea grele
 ªi-a durat doar trei castele...”

 (CompCompCompCompCompåååååtimiretimiretimiretimiretimire p. 13)
Sau, undeva mai departe:

„Epigrame, ¿arje, glume...”*Teofil Råchi¡eanu

 „O minciunå mare-mare
 Ce umblå ¿i pe la noi
 ªi, la patru ani odatå,
 Se îmbracå-n haine noi...”

 (PoliticaPoliticaPoliticaPoliticaPolitica p. 25)
Sunt luate la rând soacrele din sat ¿i femei-

le cu neastâmpår în fizic, be¡ivii cu nåravurile
lor, nelipsind nici autoironia:

„ªi eu sunt milionar
 (Aici nu încap confuzii
 Nu în euro, dolari,
 Ci în vise ¿i iluzii...”

 (ªªªªªi eu sunt milionari eu sunt milionari eu sunt milionari eu sunt milionari eu sunt milionar p.70)

Chiar retras în intimitatea satului Råchi-
¡ele, condeierul då dovadå cå se intereseazå
îndeaproape de tot ceea ce mi¿cå ¿i în mediu
citadin, iar lectura epigramelor îngåduie ¿arje
¿i glume de cea mai bunå calitate literarå. Pe
când subordonarea catrenelor din poezia clasi-
cå face ca såge¡ile spre defectele umane så fie
mult mai påtrunzåtoare decât simpla aten¡io-
nare în neologisme sforåitoare ¿i sudalme cicå-
litoare.

Radu VIDARadu VIDARadu VIDARadu VIDARadu VIDA

Aneta Pioarå este un dramaturg de talent, a pu-
blicat pânå în prezent trei volume de piese de teatru.
Acum vine în fa¡a cititorilor cu un volum de nuvele
dramatice, intitulat File din drumul spre Apocalipså.

Cartea se deschide cu un fel de rugåciune în
care autoarea aduce mul¡umiri lui Dumnezeu pentru
cå a ajutat-o så urmeze calea dreaptå (Din tåcerea
ta am în¡eles).

De ce am numit aceste texte dramatice? Trei dintre ele se sfâr¿esc
cu crime (Avarul,  Råfuiala ¿i S-a întâmplat odatå), una cu un accident
mortal de circula¡ie (Povestea unei vedenii), una cu o moarte naturalå
(Porumbeii), una cu un viol colectiv (Nenorocirea de la Râpa Dracului).

Dupå o altå clasificare, trei dintre nuvele ridicå probleme civice
(Råfuiala, Un firicel din Drumul Apocalipsei, Råzbunarea lui Zamolxis),
iar celelalte cocheteazå cu moartea.

Nuvelele sunt construite clasic, respectând momentele epice
consacrate: exordiul, intriga, desfå¿urarea ac¡iunii, punctul culminant
¿i deznodåmântul.

Så exemplificåm succint.
În exordiul nuvelei Nenorocirea de la Râpa Dracului facem cuno¿tin¡å

cu Ion Cucu, ¡åran, care avea o familie frumoaså: so¡ie, trei fete adoles-
cente ¿i doi båie¡i.  Ac¡iunea se petrece în timpul primului råzboi mondial,
când ru¿ii påtrund în acest sat, în retragere, alunga¡i de nem¡i (intriga).
Gospodarul î¿i duce so¡ia ¿i fetele într-un bordei din pådure pentru a le
feri de osta¿ii ru¿i. O grupå de solda¡i cu doi ofi¡eri se încartiruiesc în
frumoasa casa a gospodarului. Mergând la câmp, Ion Cucu descoperå
lângå o cåpi¡å, pe un maldår de fân proaspåt cosit de la Râpa Dracului, o
feti¡å de 14 ani, Chi¡a care fusese violatå de solda¡ii ru¿i (punctul culmi-
nant). Fata suferå o traumå din care nu-¿i va mai reveni, refuzând så se
mårite, de¿i era frumoaså ¿i fusese cerutå de Neagu, båiatul mai mare al
gospodarului, care ajunsese învå¡åtor. Chi¡a alege calea månåstirii (dezno-
dåmântul).

 În Avarul, intriga începe când Chiriac, casier la IAS, un fel de Hagi
Tudosr, nu-i da bani so¡iei sale Zinica, ci îi adunå într-o valizå pe care o
¡ine închiså cu lacåt ¿i când so¡ia sa ¿i båie¡ii lor, Vlådu¡ ¿i Dånu¡,

remonteazå soba din bucåtåria de varå, ducând-o la locul ei în bucåtåria
de iarnå. Chiriac sare ca ars întrucât ascunsese ni¿te bani în
burlanul-horn. Desigur, majoritatea banilor ard, putându-se recupera ¿i
schimba la bancå o micå parte din cei la care se mai putea citi seria.

 Punctul culminant se petrece când Vlådu¡ ¿i Zinica umblå la valizå
ca så ia bani necesari lui Vlådu¡ la facultate, Chiriac dormind. Dar acesta
se treze¿te ¿i îi la båtaie. Pe femeie o trânte¿te la påmânt, lovind-o cu
picioarele. Ca så-¿i salveze mama, Vlådu¡ îl love¿te în cap cu o vazå de
cristal. Deznodåmântul e tragic, Chiriac ¿i Zinica mor, Vlådu¡ e achitat
la proces, considerându-se în legitimå apårare.

S-a întâmplat odatå este ¿i ea povestea unei crime, de data aceasta,
pasionalå. Victori¡a, so¡ia lui Vasile, era amanta lui Costicå, ¿i ca så
råmânå cu acesta, dupå o ceartå cu so¡ul ei bånuitor, îl omoarå cu toporul.
Împreunå cu amantul, îl îngroapå pe Vasile sub du¿umeaua unui WC
din curte. Crima este pedepsitå ¿i cei doi sunt trimi¿i la pu¿cårie. Dupå
ce se elibereazå, renega¡i de familiile lor, pleacå împreunå ¿i se stabilesc
în Turcia.

Foarte interesante sunt nuvelele în care se dezbat ¿i probleme civice.
Intriga din Råfuiala se petrece în timpul mineriadei din 1990, la care
participå ¿i minerul Mihai Stratan. La degajarea Pie¡ii Universitå¡ii de
manifestan¡ii din Bucure¿ti, minerul, trânte¿te la påmânt doi studen¡i,
un båiat ¿i o fatå, dar securistul îi ia muncitorului ciocanul de miner ¿i o
love¿te pe fatå, rupându-i mâna. La anchetå, securistul då vina pe Mihai
Stratan ¿i a¿a råmâne verdictul, în ciuda declara¡iei minerului. Dupå
aceastå întâmplare, minerul î¿i då seama cå instigarea românilor împotri-
va românilor e o crimå.

În 1996, când mina Bradu se închide, minerul se stabile¿te în satul
Pripas, devenind cioban la stânå. Într-o diminea¡å, când Culiu¡å, nepotul
ciobanului, î¿i pregåtea lec¡iile la istorie, pe poartå intrå câinele ciobanu-
lui cu capul acestuia în gurå. La anchetå, se descoperå la stânå ¿i trupul
ciobanului decapitat. Ancheta bate pasul pe loc.

 Acum autoarea î¿i folose¿te imagina¡ia bogatå ¿i ingenioaså. Nepotul
lui Mihai Stratan, Culi¡å, are un vis premonitoriu în care câinele de la
stânå, Zmeu, devine vorbitor ¿i-i spune cå îl va gåsi pe criminal. Într-a-
devår, îl gåsesc la Cluj-Napoca, acesta nefiind altul decât studentul de-

 Aneta ºâru Pioarå – sub semnul tragicului senin
✒     Lucian Gruia Cronici literare
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venit so¡ul femeii care î¿i pierduse mâna la
mineriadå. La proces, se face dreptate, securis-
tul-nomenclaturist fiind arestat.

Fantezia Anetei ºâru Pioarå se manifestå
¿i mai puternic în Povestea unei vedenii, care
se petrece la lacul Vintileasca, unde Ilie se duce
la pescuit. Deodatå vede fantoma unui soldat
care mergea pe apa lacului pe un tricolor. Acesta
îi mårturise¿te povestea sa. ªi el se numea Ilie
¿i î¿i pierduse o mânå, în råzboi, în Mun¡ii Tatra,
motiv pentru care nu s-a mai putut cåsåtori cu
logodnica sa Måriuca, dar din gelozie îl impu¿cå
pe jandarmul Coroiu care voia så-i ia iubita.
Dupå ce se ascunde o perioadå de timp de autori-
tå¡i în muntele Furului, acesta se sinucide, chiar
în ziua de Sfântul Ilie, aruncându-se în lac.
Måriuca se va mårita cu bunicul pescarului Ilie,
dar dupå un timp mor amândoi.

Interesant cum, dupå ce soldatul pleacå în
lumea de dincolo, pescarul se culcå ¿i viseazå
un Rai românesc, cu por¡i sculptate ca în Mara-
mure¿, påzite de doi solda¡i daci. Ilie, pescarul,
nu are voie så treacå de poartå, dar un paznic îi
cheamå pe Ilie ¿i Måriuca, ace¿tia vin ferici¡i
¡inându-se de mânå.

Dar sfâr¿itul povestirii este ¿i el tragic, ca
majoritatea nuvelelor din aceastå carte. Dupå
ce pescarul este trezit de so¡ia sa Lumini¡a care
venise så vadå ce face, cei doi î¿i gåsesc sfâr¿itul
într-un accident de ma¿inå. Råmâne în urma
lor un båie¡el, Teodor. Desigur cå îi a¿teaptå
Raiul românesc.

Nuvela Un firicel pe drumul Apocalipsei, de
la care se trage ¿i titlul volumului, începe ¿o-
cant. Doi studen¡i ªtefan ¿i Victoria, sunt råni¡i
în ziua de 17 decembrie 1989, în Pia¡a Operei
din Timi¿oara. Considera¡i mor¡i, sunt depu¿i
la morga spitalului jude¡ean ¿i apoi încårca¡i

într-un camion izoterm pentru a fi du¿i, cu
ceilal¡i deceda¡i, la crematoriul din Bucure¿ti,
pentru incinerare. Pe drum, tinerii î¿i revin ¿i
la un popas al ma¿inii, la intrarea în Pite¿ti, cu
ajutorul ¿oferilor, coboarå ¿i se ascund de ofi¡erii
care înso¡eau ma¿ina, în liziera de la marginea
¿oselei. Cu ajutorul unei familii binevoitoare din
ora¿, se reîntorc pe 22 decembrie, dupå fuga
dictatorului, la Timi¿oara, unde, într-un final
apoteotic, se vor cåsåtori.

Povestirea Porumbeii este înduio¿åtoare.
Båtrâna doamnå Elisabeta, fostå profesoarå,
dådea de mâncare, firimituri de pâine, unei pe-
rechi de gugu¿tiuci, care o råsplåteau cântân-
du-i.

Dupå moartea båtrânei, porumbeii sålbatici
o înso¡esc la cimitir ¿i cântå acolo pe cruce.

În sfâr¿it, Råzbunarea lui Zalmoxis, este o
lec¡ie de istorie despre eroismul poporului nostru
condus de regii daci ¿i apoi de domnitori patrio¡i.
Finalul este polemic la adresa conducåtorilor
no¿tri de aståzi. Autoarea i¿i imagineazå cå Zal-
moxis, care doarme de veacuri într-o pe¿terå,
se treze¿te ¿i transmite povestitoarei o scrisoare
premonitorie în care amenin¡å cå poporul va
face dreptate, pedepsindu-i pe cei care au dus
¡ara de râpå.

*
*      *

Urmårind problematica socialå ¿i univer-
sal umanå, reflectatå în aceastå carte, gåsim
în aceste nuvele ¿i povestiri indivizi goli¡i de
omenie:

- mili¡ienii ¿i doctorii care au trimis cele 43
de cadavre cåtre crematoriu din Bucure¿ti;

- Chiriac, altå figurå fårå scrupule, lipsit
de omenie, ståpânit de valoarea banului, ce îi
face pe cei de lângå el så ducå o existen¡å plinå

de vicisitudini.
Cu o voluptate a durerilor înåbu¿ite, autoa-

rea nu-¿i poate ståpâni strigåtele de protest, de
revoltå, asupra acestor aspecte ale vie¡ii cotidie-
ne ¿i contureazå unele personaje care så o subs-
tituie în ac¡iunea operelor:

- Culi¡å, mama Mårioara, Vlådu¡, etc.
În mai toatå opera sa Aneta ºâru Pioarå

intervine ostentativ, astfel î¿i spune cuvântul
cå peste tot este o strânså legåturå între opera
¿i via¡å.

Cartea de prozå, semnatå de Aneta ºâru
Pioarå, este modernå, dramaticå, fantezia puter-
nicå. Autoarea construie¿te clasic, urmând mo-
mentele epice. ªtie cå creeze personaje puterni-
ce, memorabile. Chiar dacå unele evenimente
sunt tragice, ele sunt prezentate cu deta¿are
mioriticå ¿i nu înspåimântå. Efectul de cathar-
sis îmi pare evident.

Stilul este clar, direct, colocvial. Uneori pro-
zatoarea coboarå în arenå cu armele de luptå
ale scrisului, luând atitudine împotriva con-
ducåtorilor de aståzi ai ¡årii. Nuvelele demons-
treazå calitå¡ile de povestitoare ale autoarei.
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Constan¡a Popescu a publicat pânå în prezent ¿apte volume de versuri:
Capcana cuvintelor (2013), Lacrimi celeste (2015), Vinova¡i de nemurire (2016),
Am ratat etrnitatea (2017), Fericirea dintre gene (2018), Toamna cu cercei de
rouå (2019) ¿i Mai tânårå cu o insomnie (Ed. Bibliotheca, 2020) carte pe care o
comentez în continuare.

Trebuie så afirm, încå de la început, cå poeta evolueazå de la volum la
volum, pe linia concentrårii ¿i expresivitå¡ii.

De¿i ¿i-a publicat cår¡ile dupå anul 2000, Constan¡a Popescu nu este tributarå
nici douåmiismului erotoman ¿i nici måcar optzecismului postmodernist. Lirica ei
este mai apropiatå de poezia ¿aptezcistå, prin sobrietate, nostalgie ¿i echilibru.

Volumul Mai tânårå cu o insomni este structurat în douå capitole: Fråmântarea
din lut ¿i Via¡a de la minus, ambele având douå teme principale, dragostea ¿i
existen¡a efemerå. Fundalul poeziilor este drapat cu triste¡e cronicå.

La început, iubirea este tratatå aluziv: „nu ¿tiai cå am dependen¡å/ la iubire/
¿i intru în coma unui dor interzis?/ Medicii, de multe veacuri/ prescriu tratamentul
cu poeme ¿i pove¿ti”. (Cursa cu obstacole) A¿a cum fac to¡i poe¡ii, autoarea î¿i
trateazå deziluziile cu cele ¿apte cår¡i de versuri scrise pânå acum: „Poe¡ii sunt
tålmaci de vise,/ cu gereu îi faci så deseneze fluturi/ pe retina iubitei, ei sunt
fluturii ei,/ stau så dåltuiascå metafore/ pe firul ierbii, sunt însu¿i verdele ei.../
sunt dimine¡ile clandestine/ la care to¡i viseazå,/ un anotimp cu prelungiri/ ¿i
zborul implicit./(...)/ Sunt îngeri cu aripi de cearå,/ lacrimi cristalizate în salba
împåratului,/ dangåt de clopot în restri¿te,/ sau mai bine lini¿tea dintre to¡i.” (Poe¡ii)

Anotimpul pripriu iubirii este primåvara când toatå natura înflore¿te: „Fårå
primåvarå, cum ar fi iubirea?/ Îndrågosti¡ilor le-ar lipsi castanii/ cu lumânårile lor
aprinse, în strai de såbåtare, poezia la col¡uri de stradå,/ måturatå diminea¡a de
truditori ai gândului,/ pe toboganul de¿ertåciunii,” (Så punem de-o poveste).

Dragostea este sfântå, harul ei taumaturgic învinge opreli¿tile: „fårå har ce-
resc, nici dragostea,/ nu tåmåduie¿te./ Eu, un bulgåre de luminå,/ råtåcit nu am
formula/ vibra¡iei eterne,/ ¿i a tinere¡ii care vindecå toate rånile.../ sunt doar energie
prin iubire/ ¿i asta doare,/ ca så fie vindecåtoare/ ¿i så macine neputin¡ele...” (Cu
Dumnezeu de mânå)

Existå ¿i piedici care pot fi depå¿ite prin credin¡å: „Dumnezeu må laså så
må dau pe ghea¡å,/ så cad, så må ridic,/ så-mi înghe¡e mâinile ¿i lacrimile,/ dar
så ciocnim un ¡ur¡ure/ pentru tinere¡ea ve¿nicå/ ¿i exerci¡iul de iubire...” (Soartå)

Poeta se autosugestioneazå cå dacå î¿i face ordine printre sentimente,
via¡a ei se va revigora precum a copacilor primåvara. Poezia este antologicå:
„Mâine încep så fac ordine/ prin debara, prin sertarele inimii,/ e o harababurå
peste tot,/ de¿i fiecare pe locul predestinat./ Trebuie så eliberez ni¿te amintiri,/
care må în¡eapå de multå vreme,/ så ¿terg un dor care se vede la u¿å,/ så måtur
gândurile vechi, decolorate/ ¿i så deschid sinapsele/ ca så se facå ceva curent

între/ capitolele sor¡ii,/ så zboare nop¡ile cu insomnii,/ durerile de genunchi,/ så
disparå zilele cu ochii în tavan./ Så pun ni¿te metafore proaspete în apå,/ så
parfumeze cu ni¿te cuvinte în¡elep¡ite/ de amågiri.../ poate func¡ioneazå/ ¿i o så
må încape zâmbetul,/ neîmpåcat demult./ Så dau foaia ¿i pe curat så trec/ rugå-
ciunile toate.../ de mâine, o så pun perdeaua cu fericire/ ¿i ochelarii cu încredere,/
pânå când îmi mai înmuguresc zilele...” (Perdeaua cu flori)

Dar înflorirea nu dureazå, poezia Constan¡ei Popescu alunecå spre triste¡e,
însingurare ¿i tåcere: „Ce poate fi mai greu,/ decât så ascul¡i tåcerea/ care a
intrat în tine?/ (...)/ vreau o tåcere cât Potopul,/ så spele tot,/ amintiri ¿i neputin¡e,”
(Tåcerea de la urmå).

Aceastå triste¡e izbucne¿ete fårå opreli¿ti în ultima poezie a cår¡ii: „Pe stradå
nu mai tree nimeni/ ¿i câinii se feresc de mine./ Mi-e frig ¿i mi-e triste¡ea/ mereu
tovarå¿å de via¡å./ (...)/ Nu mi-e deajuns o pozå/ pe o foaie de hârtie, mi-e dor så
simt cåldura/ mâinilor pe frunte.../ Îmi spune¡i cå e mai bine pentru mine/ ¿i oricum
moartea/ de va så vinå,/ nu ¡ine cont de må¿ti, de viru¿i/ ¿i de trecåtori prin
soartå,/ to¡i suntem datori/ cu a noastrå via¡å,/ chiar dacå-i punem mascå...”
(Datori cu o via¡å)

În volumul Mai tânårå cu o insomnie, Constan¡a Popescu renun¡å la ara-
bescuri ¿i realizeazå o poezie modernå, esen¡ializatå. Existå douå feluri de poezie:
una a aparen¡elor, unde întâlnim histrionism ¿i superficialitate ¿i una a esen¡elor,
antamatå pe marile probleme xisten¡iale. Poezia Constan¡ei Popescu, din volumul
Mai tânårå cu o insomnie, apar¡ine poeziei esen¡elor.
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Galina Martea s-a nåscut la 30 iulie 1959 în locali-
tatea Corne¿ti, Ungheni, Basarabia.

A devenit o personalitate în ¡ara sa ¿i nu numai, prin
activitå¡i de excep¡ie în domeniile: scriitoricesc, econo-
mic ¿i pedagogic. Este lector unversitar, doctor în econo-
mie, membru al Academiei Româno-Americane de ªtiin¡e
¿i Arte, membru al Consiliului Unirii – Moldova etc. Ac-
tualmente tråie¿te în Olanda.

A publicat numeroase volume de versuri, prozå ese-
uri, cår¡i de specialitate. Vom comenta în continuare volu-
mul de versuri semnat de Galina Martea, Pe muchie de
luminå – Opera Omnia, poezie contemporanå (Ed. Tipo
Moldova, Ia¿i, 2020).

Cartea cuprinde trei pår¡i/capitole pe care le vom
analiza succint.

Prima parte, Stråin în spa¡iu, stråin în ¡ara mea, stå
sub semnul patriotismului înalt.

Poeta unionistå deplânge situ¡ia actualå a Basarabiei
despår¡itå de patria mamaå: „Umilitå de ani prin veacuri/
Plângi în pumni så vindeci durerile,/ Råstignitå pe douå
maluri/ Mai încerci så-¡i aduni puterile.// (...)// Te tot lup¡i
cu moartea pågânå/ ªi cu negrele vremuri trådate,/ Ani la
rând te zba¡i prin ruinå/ Douå maluri s-aduni îmbråcate.”
(ºARA MEA CU NUME „DURERE, RÅBDARE...”)

Galina Martea dedicå o poezie emo¡ionantå limbii
române vorbitå pe ambele maluri ale Prutului: „Din vre-
muri cântatå, vorbitå/ În graiul latin-românesc,/ O limbå
de dor construitå/ Pe-un plai cu påmânt pitoresc.” (LIMBA
ROMÂNÅ – IMNUL IDENTITÅºII)

Autoarea elogiazå specificitatea neamului nostru,
latinitatea ¿i cre¿tinismul: „Macinå vremea un neam prin-
tre frunze,/ Inima bate cuminte, blajin,/ Vorba latinå se
scurge prin buze/ pentru ¡årâna cu sânge cre¿tin.” (CÂN-
TUL NEAMULUI ROMÂN)

Poeta militeazå pentru påstrarea datinilor stråmo-
¿e¿ti, române¿ti: „Încearcå så påstrezi ale tale datini/ Cu
vorbele rostite în românå/ ªi nu te irosi cu greu så-¡i ma-
cini/ orânduirea vie¡ii cea cre¿tinå.” (BASARABIE, NU-ºI
VINDE SUFLETUL)

A¿a cum destinul Basarabiei stå între întunericul
actual ¿i lumina speran¡ei de reîntregire, poezia Galinei
Martea se situeazå pe muchie de cu¡it, exprimând încrede-
rea cå divinitatea va aduce împlinirea unitå¡ii ¡årii: „Pe
muchie de luminå/ meditez în limba românå,/ Pe muchie
de luminå/ Sunt mândrå de a mea ¡årânå.// Pe muchie de
luminå/ Exist cu via¡a mea cre¿tinå,/ Pe muchie de luminå/
Regåsesc puterea divinå.” (PE MUCHIE DE LUMINÅ)

Poeta apostrofeazå pe cei care au pactizat cu du¿ma-
nul stråin: „Te mul¡ume¿ti så fii o simplå umbrå/ În ¡ara
ta, cu brazda prin luminå,/ Ascul¡i mereu muzicå funebrå,/
Compuså de du¿mani, vorbå stråinå.” (BASARABIA –
ARIPÅ CE DOARE)

În finalul capitolului poeta se aratå optimistå: „Ni-
mic nu e mai dulce decât via¡a/ ¿i rostul ei pe care ni-l

dorim,/ prin zbucium lung ne împåcåm cu soarta/ care ne
face s-o tråim, iubim.” (PÂNZELE VIEºII)

Capitolul al doilea, La sfat cu destinul este dedicat
trcerii timpului.

Poeta mediteazå cu nostalgie la destinul nostru de
fiin¡e muritoare: „Când anii trec de-a fugårita ¿i nu alegi/
din ei nimic,/ Devii naiv ¿i râzi ironic cu via¡a strânså/
într-un plic,/ Devii o razå de luminå cu påsårile/ duse-n
zbor/ ªi pleci u¿or din astå via¡å cu zilele/ ce plâng ¿i
mor.” (ROSTUL VIEºII)

Destinul a fost sumbru cu ¡ara de ba¿tinå a poetei,
Basarabia, dar ¿i cu autoarea care a ales så tråiascå în
Olanda: „În cer ¿i påmânt, în påmânt ¿i în cer/ îmi caut
destinul ¿i cred, ¿i tot sper,/ îmi caut destinul dintr-o via¡å
tråitå,/ în lacrimi de dor, de durere zdrobitå.” (TÅCERE
ªI LACRIMI)

În versuri duioase, Galina Martea î¿i aminte¿te de
mama ei: „Mâinile ¡i le sårut, scumpå låcråmioarå!/ Mamå,
de ce ne-ai crescut så-¡i fim o povarå?/ Ochii tåi lucesc
frumos – pentr-a noastrå cale,/ Iar cu-al tåu cuvânt duios
– dai puteri astrale.” (MAMA – RAZÅ DE LUMINÅ)

ºara este unicå precum mama ¿i destinul: „Pe-acest
påmânt o mamå am,/ O ¡arå ¿i o vatrå,/ ªi un destin legat
de-un neam,/ Sfin¡it sub bolta-albastrå.” (PE-ACEST
PÅMÂNT)

Versurile din acest capitol exprimå o triste¡e profun-
då: „Stråin e drumul ¿i-n¡elesul,/ Stråin e cântecul din
jur,/ Florile cresc, eman mirosul,/ Iar eu cu gândul plâng,
îndur.” (PRIN STRÅINI)

În finalul capitolului, poeta dedicå o emo¡ionantå
poezie, femeilor de pretutindeni: „Femeia - o stea care
arde la nesfâr¿it,/ o stea ce arde så fie luminå,/ o stea ce
arde så fie cåldurå,/ o stea pentru noi începuturi,/ o stea
cu putere divinå,/ o stea ce nu apune/ nicicând...” (FE-
MEIA – PUTERE DIVINÅ)

A¿a cum aratå titlul, În grådina dragostei, acest ca-
pitolul este dedicat sentimentului nobil al iubirii.

Fascina¡ia ochilor alba¿tri ai iubitului induc un sen-
timent primåvåratic în sufletului poetei: „Primåvara mea
e-n floare,/ Ochii tåi îmi fac råcoare,/ Cu-ale mele plete
lungi/ Focul inimii alungi.// Al tåu freamåt – val de mare,/
În privirea mea dispare,/ Al meu gând trudit de a¿tri/ Doar-
me dus în ochi alba¿tri.” (OCHI ALBAªTRI)

Numeroase poezii trezesc amintiri duioase: „În nop¡i
târzii cer¿esc un gând så vinå/ Cu amintirile ce-mi sunt
furate,/ Din ochii tåi så torc lumini curate/ ca så te våd
prin lini¿tea divinå.” (SONET ÎN VIS). Sau, încå ¿i mai
clar: „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.” (NU MÅ DA UITÅRII)

În clipele de resemnare, poeta se simte cuprinså de
singuråtate: „Bat ploile în poarta mea,/ Venite de departe,/

Stau snguricå, singurea,/ Cad lacrimi pe o carte.// Stau
singuricå ¿i culeg/ Gândirea mea fierbinte,/ Mi-e dor de
tine så-¡i aleg/ cåruntul pår din frunte.” (CÂND MAREA
NE DESPARTE)

Împlinirea iubirii este o speran¡å viitoare: „Iar când
fiorul va vorbi/ Adânc în al meu cuget,/ Te voi gåsi, te voi
orbi/ Cu foc din al meu suflet.// Voi dårui al meu cuprins/
Luminilor din tine/ ªi-acel mårgåritar de vis -/ A noastre
vie¡i s-aline.” (DÅRUIRE)

 *
 *       *

În lirica ei, poeta Galina Martea deplânge situa¡ia
actualå a Basarabiei ruptå de la sânul ¡årii mamå ¿i mili-
teazå pentru reîntregire. Pentru acest ideal, ea luptå nu
numai cu arma cuvântului ci ¿i cu fapta, ca membrå a
Consiliului Unirii – Moldova.

În capitolul Stråin în spa¡iu, stråin în ¡ara mea,
majoritatea poeziilor sunt dedicate acestor teme majore.
Pentru acest demers, poeta se dovede¿te plinå de curaj,
rostind cuvintele adevårului.

Poezia autorei devine meditativå ¿i introspectivå
în capitolul intituat La sfat cu destinul. Poeta se simte
singurå între stråini în ¡ara de adop¡ie.

În general, poezia eroticå oscileazå între doi poli:
împlinirea ¿i nemplinirea. La Galina Martea, în capitolul
În grådina dragostei, avem lirica amintirilor ¿i a a¿teptårii
fiin¡ei iubite. Versurile nu sunt senzuale ci spititualizate.

Poezia Galinei Martea este modernå, tensionatå,
când e vorba de soarta ingratå a Basrabiei devine chiar
expresionistå – un strigåt de revoltå izbucnit din adâncul
sufletului. Lirica ei patrioticå impresioneazå pe to¡i care
simt române¿te pe ambele maluri ale Prutului. Så speråm
cå idealul uniunii na¡ionale se va realiza în viitor.

Lucian Gruia

✒...Galina Martea Pe muchie de luminå

Poetul Ioan Barb apar¡ine genera¡iei optzeci, ai cårei repre-
zentan¡i, îndeob¿te, au aderat la postmodernism. Criticul literar
Theodor Codreanu afirmå cå, un poet, cu cât e mai îndepårtat de
acest curent, e mai original. Poetul Ioan Barb face parte din aceastå
categorie, de aceea nu prea i-am gåsit ascenden¡i.

De ce nu apar¡ine poetul nostru postmodernismului? Pentru
cå el nu ia în derâdere idealurile umane, miturile, credin¡ele, senti-
mentele. Atunci care este specificul såu? Ioan Barb este un poet
grav, preocupat de temele existen¡iale majore, ale poeziei dintot-
deauna: dragostea ¿i moartea.

Volumul Imnul frumoasei Olivetti (Ed. Cartea Româneascå,
2018), semnat de Ioan Barb, se deschide cu o poezie premonitorie
pentru ceea ce se întâmplå aståzi în lumea cuprinså de pandemie:
„se murea pe capete/ de singuråtate/ cum så-¡i explic era nevoie de
gropari gåseam cadavre peste tot/ (...)/ ¿i Dumnezeu s-a såturat så
ne mai gåseascå un sens/ ¿i så ne mai descopere un ideal printre
gânduri/(...)/ într-o nebunie generalå/ to¡i alergau la revelion/ ¿i
nu mai venea nimeni så ne cearå trupurile înapoi” (moartea pe
capete). ªi spectacolul comico-tragic foarte actual continuå: „pe
stradå nu mai e niciun dansator/ de¿i fumegå ultimele artificii/
agonizând anul a decedat fårå regrete/ (...)/ pe stradå nu mai e
acum nici un figurant måcar/ så ne ascundå singuråtatea sub
fularul såu alb/(...)/ fiecare avem o pråpastie în care ne aruncåm
mor¡ii/ facem vânt amintirilor peste vechiturile unor iubiri/ a¿a am
pierdut zeci de prieteni/ îi uitåm pe to¡i cu cinism/ pentru a le putea
plânge public amintirea/ cândva” (agonia neoanelor).

Dragostea se opune cåderii universale: „încercåm så limitåm
libertatea oceanului/ så rupem o fâ¿ie de uscat/ sim¡ind iar påmântul
sub tålpi/ a¿a cum sim¡i zvâcnetul unei femei/ alintatå prima oarå

✒...Ioan BarbImnul frumoasei Olivetti
pe genunchi/ o ademene¿ti cu nada buzelor/ ¿i o cuprinzi cu
bra¡ele în¿elåtoare/ chiar dacå mâine se vor încolåci pe altå talie/
conturând sub cåma¿a de måtaså/ încå o amågire/ încerci în zadar
så de¿iri zborul/ a¿a cum stingi zgomotul stropilor/ cåzu¡i pe
acoperi¿ul vechi cu descântece” (zidurile mårii).

Singuråtatea este amågitå cu amintirea dragosti: „îmi bi-
ciuiesc singuråtatea cu lipsa ta/ de trei ori pe zi/(...)/ povestea
noastrå de dragoste/ din vara trecutå/ mi-a fiert speran¡a linguri¡å
cu linguri¡å/ a mai råmas o pastå din zahår ars/ dupå ce valul
clocotit s-a lichefiat/ a curs pe apa sâmbetei picåturå cu picåturå/
cu partea romanticå sficuindu-mi limba/ ¿i cu papilele dependente
cer¿ind/ o nouå madlenå dulce amåruie” (în cåutarea eului pier-
dut). Nu e de mirare cå poetul nostru nu ocole¿te problemele
civice: „pe marginea fântânii arteziene de la universitate/ sim¡eam
cum se stârnea în abisurile mele/ o nouå mineriadå un vânt mis-
tuitor/ tânguindu-se prin de¿ert/ umbra intercontinentalului/ î¿i
desfåcea peste noi/ drapelul libertå¡ii/ ne fåcea mai tineri ¿i mai
blânzi/ iar noi stråluceam pe marginea fîntânii” (a¿teptam).

Dupå aceste citate, trebuie så observåm cå volumul este
dedicat crea¡iei poetice, Olivetti fiind ma¿ina de scris atât de utilizatå
într-o epocå de tristå amintire.

Dar så revenim la autorul nostru. Poetul Virgil Diaconu
considerå cå existå genera¡ii literare, cum ar fi: optzeci¿tii - posto-
merni¿ti, nouåmii¿tii - fracturi¿ti, douåmii¿tii – erotomani. Dar,
dupå pårerea sa, existå ¿i o poezie care nu apar¡ine nici unei mode
literare, o poezie transgenera¡ionistå, o poezie valoroaså, care a
existat dintotdeauna. Existå o singurå poezie valabilå sau nici
una. Ioan Barb este un poet transgenera¡ionist.

          Lucian GruiaLucian GruiaLucian GruiaLucian GruiaLucian Gruia
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Parafrazând titlul celebrului roman al lui Alexandre
Dumas, Vingt ans après (1845), scriitoarea Aneta ºâru
Pioarå, semneazå, la Editura Salonul Literar (Odobe¿ti,
2018), romanul mai mult decât tulburåtor ¿i complex din
toate punctele de vedere, Dupå cincizeci de ani. Aceastå
carte, care reu¿e¿te så impunå definitiv un scriitor român
contemporan ce a abordat nu doar proza de mai mici sau
de mai mari dimensiuni, ci ¿i poezia ¿i teatrul, e precedatå,
în afarå de cuvântul înainte al autoarei ce-¿i expune crezul
såu artistic, de prefa¡a pertinentå, entuziastå ¿i avizatå a

lui Culi¡å Ioan U¿urelu, redactor ¿ef al revistei vrâncene „Salonul literar” ¿i direc-
tor al editurii cu acela¿i nume, precum ¿i de prefa¡a-eseu a criticului literar Nicolae
Georgescu, prefa¡å sugestiv ¿i emblematic intitulatå O încrengåturå de destine
fårå precedent într-un roman total. Cunoscutul critic ¿i eseist vede în romanul
aci în discu¡ie „un dosar de existen¡e creat pe tactici moderniste” ¿i aten¡ioneazå,
pe bunå dreptate, cå „ne aflåm în fa¡a unui autor autentic, care uime¿te prin
puterea de a prezenta via¡a în complexitatea ei socialå ¿i psihologicå, prin alegerea
personajelor surprinse în umila ¿i precara lor realitate” (p.10).

Existå în acest roman arborescent mai multe povestiri care ar putea fiin¡a,
fiecare, ca nara¡iuni de sine ståtåtoare, dar ele se grefeazå pe romanul, zguduitor,
al Antoanetei Petrescu a cårei devenire e relatatå din fragedå copilårie pânå la
trecerea în nefiin¡å. Tema centralå catalizatoare råmâne, numitor comun la care
sunt aduse toate miniromanele cår¡ii de peste 260 de pagini consistente, nevoia
de dragoste curatå într-o lume ruralå sau urbanå unde mai predominå tradi¡iile de
sorginte feudalå de a-i cåsåtori pe tineri în func¡ie de avererile pe care le au
pårin¡ii. Unitatea cår¡ii mai e datå, printre altele, ¿i de existen¡a celor douå
personaje-martor, poli¡ista, sub acoperire, Angela Parizianu ¿i avocata Marga
Niculescu, absolvente ale aceluia¿i liceu de altådatå din Râmnicu Sårat ¿i care
se întâlnesc întâmplåtor într-un tren care le aducea de la Viena la Bucure¿ti. Cele
douå protagoniste î¿i deapånå amintirile, atât din anii de ¿coalå cât ¿i din intervalul
de timp trecut de la absolvirea liceului comun, pânå la Sibiu unde cea dintâi
coboarå, spre a continua, ulterior, la Bucure¿ti, unde se revåd programatic spre a
descâlci împreunå alte ¿i mereu alte surse documentare despre lumea prin care
au trecut ¿i care continuå så le intrige ¿i så le captiveze pe måsurå ce apar
informa¡ii noi. Unul din izvoadele narative ¿i structurale ale romanului Anetei ºâru
Pioarå ar putea fi celebra Cronicå de familie (1957) a lui Petru Dumitriu, al cårui
volum secund din trilogie Angela Parizianu îl cite¿te în trenul amintit înainte de
a-¿i fi întâlnit prietena. În capitolul despre iubirea imposibilå dintre un stare¡ ¿i o
fatå sårmanå, Mådålina, modelul, de asemenea amintit în discu¡iile
personajelor-naror, este scriitoarea australiancå Colleen McCullough cu celebrul
ei roman The Thorn Birds (1977), dupå care s-a realizat ulterior thrillerul cu
acela¿i nume. Cu o cinste auctorialå exemplarå, prozatoarea î¿i înscrie propria-i
operå în paradigme literare care o onoreazå, aluziile intertextuale fiind mereu
binevenite pentru cititorul cu sufletul la gurå. Schimbarea perspectivelor narative
sunt ¿i ele demne de tot elogiul. Astfel, romanul Antoanetei e, pânå la fuga de
acaså a eroinei, relatat de Marga, ca apoi så fie abordat de personajul principal
prin caietul abandonat de aceasta în metroul bucure¿tean, cu speran¡a cå un
necunoscut va da peste el ¿i nu-l va arunca la un co¿ de gunoi. Moartea ¿i
înmormântarea profesoarei al cårei unic copil era cålugår la Muntele Athos sunt
expuse prin prisma celei ce, cu toatå omniscien¡a de rigoare, semneazå întreaga
carte, personajele-martore implicându-se mai mult decât efectiv în derularea
evenimentelor dramatice pânå la lacrimi.

Romanul are o func¡ie etnograficå abundentå pe tot parcursul lui. Prozatoarea,
nåscutå la Dumitre¿ti, cunoa¿te bine obiceiurile ¿i tradi¡iile de pe Valea Râmnicului
¿i relateazå cu lux de amånunte despre cum tråiau oamenii înainte de procesul
nefast al colectivizårii agriculturii. Cititorul asistå, deloc ostentaiv, la horele ¿i
balurile de altådatå, la pe¡itul fetelor de cåtre pårin¡ii ¿i rudele flåcåului, atunci
când mariajul nu se face prin rapt, la pregåtirile fetei în vederea nun¡ii, la na¿teri,
la botezuri ¿i la înmormântåri, la ¡esut, la cusut ¿i împletit, la fåcutul de farmece
pentru desfacerea unor cåsåtorii de cåtre amante invidioase sau de fete ce cred
cå tânårul mire li s-ar fi cuvenit lor de drept ¿.a.m.d.

Tema iubirii e abordatå în chip de-a dreptul exhaustiv. Ca ¿i în Cronicå de
familie a controversatului Petru Dumitriu despre care se poate spune orice, în
afarå de faptul cå n-ar fi avut un talent literar ie¿it din comun, existå în Dupå
cincizeci de ani o adevåratå obsesie a triunghiurilor erotice. Nea Påtru, tatål
Antoanetei, sau zbirul, cum îi zice în sinea ei fiica mai micå ¿i neîncetat oropsitå,
po¿ta¿ în comunå ¿i mai mare al ob¿tii vânåtorilor din zonå, se ¡ine cu Costina, o
muiere aprigå ¿i o face, pe Didina, nevastå-sa så nu sufle în fa¡a lui. Locotenentul
în vârstå, Mo¿ Serea, tace mâlc, de teamå så n-o piardå, când constatå cå
nevasta lui, Sofia, tråie¿te cu profesorul Costea Niculescu, un onorabil, altminteri,
prieten de familie. Acela¿i profesor de geografie e despår¡it discret de Tan¡a, o
colegå ce devenise între timp informatoare la Securitate, despår¡ire puså la cale
deloc dezinteresata Sofia cåreia geograful îi råmâne fidel pânå ce aceasta se
stinge de o nemiloaså cirozå hepaticå uscatå ¿i abia apoi el se cununå cu Lizica,
fostå elevå care-l iubise påtima¿ dar fusese nevoitå så se mårite, for¡atå de ai ei,
cu Ovidiu Dej, nepot de frate al primului dictator comunist român. Un triunghi
nefericit este ¿i cel format din Marga, so¡ul ei, avocat, ¿i o asistentå medicalå a
acestuia. ªi exemplele de acest fel ar putea continua la nesfâr¿it. Multe dintre
iubirile romanului devin imposibile, precum cea dintre o fatå såracå precum e
Mådålina Ni¿coveanu ¿i monahul Nicodim Ardeleanu, de la månåstirea Nicula
(Cluj), care o laså însårcinatå ¿i apoi î¿i pierde urma, ajungând staroste, sub

numele de Iosif Gherasim, la månåstirea Piatra din jude¡ul Buzåu. Mul¡i bårba¡i
suferå pentru cå sunt mai în vârstå decât partenerele lor: locotenentul Serea, fa¡å
de Sofia, profesorul Costea fa¡å de Lizica. Existå ¿i cupluri în care doar unul e
îndrågostit de partenerul (partenera) såu (sa), situa¡ie în care via¡a se transformå
în calvar pentru amândoi, îndeosebi când provocarea unui avort e våzutå ca
unicå solu¡ie salvatoare. Existå ¿i iubiri care, prin for¡a destinului, råmân doar
frumoase ¿i eterne neîmpliniri, cum ar fi, la un moment dat luminos, cea dintre
Fani Enescu ¿i Antoaneta Petrescu, iubiri despre care cei implica¡i în ea, ¿i nu
numai ei, spun ¿tergându-¿i eventual o lacrimå, pe furi¿, cå „n-a fost så fie”. Iubiri
precum cea mai sus amintitå se pot întâlni doar în romanele de dragoste, dupå
cum observå, mult mai târziu, încercata ¿i nefericita protagonistå. Atitudinea fe-
ministå a autoarei nu-i deloc una de neglijat, dacå e så luåm în calcul violen¡ele
ce se abat asupra fetei angajate temporar la Oficiul Po¿tal din Boldu, dupå ce se
aflå cå aceasta a mai fost cåsåtoritå anterior. Unul dintre cei care încearcå s-o
violeze, în camera lui oficialå, e chiar instructorul/activistul de partid din comunå,
cel trimis acolo så creeze omul nou ¿i så vegheze abitir la propå¿irea moralei
comuniste. Al doilea e chiar dirigintele po¿tei. Respins, acesta, un tip execrabil
sub toate aspectele, îi însceneazå bietei func¡ionare temporare de la telefoane
violarea unui colet po¿tal.

Romanul are, în mod cert, ¿i o func¡ie religioaså. Mul¡i cålugåri cu înalte
func¡ii prin månåstiri îi ajutå pe tinerii såraci så-¿i continue studiile ¿i så-¿i îndepli-
neascå visurile lor profesionale din copilårie. Antoaneta n-ar fi ajuns niciodatå
învå¡åtoare ¿i profesoarå fårå sprijinul moral ¿i material al stare¡ului Iustinian
Chira de la Månåstirea „Sfânta Ana” de la Rohia unde fugara a ajuns parcå îndru-
matå de Cel-de-Sus cu câteva luni înainte de a aduce pe lume copilul ei ¿i al lui
Nistor, so¡ul monstruos din pricina cåruia ¿i-a luat lumea în cap. Nici Iustinian
Petrescu, fiul Atoanetei, nu ar fi ajuns un teolog de renume la Sfântul Munte dacå
nu ar fi beneficiat de îndrumarea aceluia¿i binefåcåtor providen¡ial care l-a adoptat
ca fiu spiritual, dovadå prenumele pe care îl poartå. ªi nici Mådålina Ni¿coveanu
nu ar fi devenit inginerå la Fabrica de instrumente muzicale din ora¿ul Reghin
dacå pårintele Nicodim n-ar fi sprijinit-o exemplar în demersul såu. Cå a sfâr¿it
otråvitå ¿i îngropatå în pådurea de lângå månåstirea påstoritå de frumosul stare¡
Iosif Gherasim care iubea prea mult via¡a monahalå spre a renun¡a la ea în favoarea
unei iubiri lume¿ti e o cu totul altå poveste care se deruleazå în carte dupå reguli
¿i canoane poli¡iste, rolul detectivului fiind jucat cu brio de Angela Parizianu care
se deghizeazå în orfan sårac spre a primi adåpost în sfântul loca¿ unde se petre-
cuserå crime ¿i sinucideri repede ¿i injust clasate de cåtre anchetatori superficiali
¿i gråbi¡i.

Numeroase pagini documentate ¿i avântate învrâsteazå eseistic acest ro-
man mai mult decât tulburåtor, a¿a cum am spus, consacrând un nume de care,
cu siguran¡å, se va vorbi de aici încolo la modul superlativ:

Ion Ro¿ioru

Un roman mai mult decât tulburåtor✒     Ion Ro¿ioru
Cronicå literarå
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Monica Larisa Manafu nu este nicidecum un autor începåtor în
ale scrisului. Domnia sa este autoare a mai multor cår¡i de poezie ¿i
anume Sonete imperfecte (MJM, Craiova, 2008), Stare de veghe, stare
de vis (Sitech, Craiova, 2009), Eroinå de împrumut (Contrafort,
Craiova, 2009), Fragilitate verticalå (Sitech, Craiova, 2010), Erup¡ii
de ireal (Sitech, Craiova, 2010), Farsa unei må¿ti (Sitech, Craiova,
2012), Vis care se împline¿te numai în vis (Contrafort, Craiova, 2013),
Strigåt în Calea Lactee (Contrafort, Craiova, 2014), Carte pentru INA.
Anotimpurile (Contrafort, Craiova, 2016), Nevoia de råspunsuri

(Contrafort, Craiova, 2018). A¿adar un numår de nu mai pu¡in 10 cår¡i de poezie, la care se
adaugå ¿i cår¡ile de prozå ¿i prozå scurtå în numår de 7: Între douå lumi (4 volume), apårute la
aceea¿i editurå Contrafort între 2019 ¿i 2020, plus altele 3: Chiar nu ¿tiu ce så mai fac, De
admirat, dar ¿i de „râsu’-plânsu’”, Pradå gândurilor, tot la editura mai sus amintitå în acela¿i an
2020. Am låsat de o parte cår¡ile de didacticå, deoarece nu fac obiectul acestei recenzii.

Volumul Pradå gândurilor (prozå scrutå) mi-a oferit din plin ocazia unei lecturi plåcute ¿i
antrenante deopotrivå. Cartea este alcåtuitå dintr-un numår de ¿apte proze dintre care prima ar
putea fi încadratå în ceea ce Garabet Ibråileanu numea analizå sau ceea ce Nicolae Manolescu a
numit ionic, a¿adar într-o prozå reflexivå, psihologicå, introspectivå, iar celelalte ar fi subsumate
crea¡iei (dupå acela¿i Garabet Ibråileanu) sau doricului (în accep¡ia manolescianå), fiind de fapt
proze realiste în care ac¡iunea se petrece în prezentul nostru cel de toate zilele.

Intitulatå Gândul prima prozå ne aduce în prim-plan o autoare ståpânå pe mijloacele ei de
expresie, dar nu numai. Cåci existå aici ¿i o complexitate a scrisului Monicåi Larisa Manafu ¿i îmi
argumentez aceastå afirma¡ie prin faptul cå proza psihologicå este dublatå de o anumitå
con¿tientizare a textului, a faptului de a produce text ¿i sens, cartea ca rod fiind ¿i o urmare a
produc¡iei de semne. Cåci apare compara¡ia gândului cu påianjenul ¿i pânza acestuia, una textualå,
bineîn¡eles, ¿i prozatoare, care – dacå în¡eleg bine – e ¿i profesor de francezå ergo absolvent de
litere, ¿tie prea bine acest lucru… Ca orice bun filolog, de altfel!

Haide¡i så citåm pentru ceea ce cândva Roland Barthes a numit le plaisir du texte (plåcerea
textului): „Un gând este precum un påianjen imens ¿i ucigåtor, dar nevåzut, migrator dintr-o
imensitate în alta, înså låsând în urmå-i o pânzå nesfâr¿itå, ¡esutå cu migalå, de nu se ¿tie când,
pânzå în care mustesc puzderii de alte porniri spre întrupåri în alte ¿i mereu alte nisipuri de¿ertice
de gânduri, ¿i tot a¿a, tinzând spre infinit.” (p. 5). De ce nu? A¿a am putea spune ¿i filosofic
vorbind, amintindu-ne spusele filosofului hindus Ashagosha conform cårora gândurile sunt mai
numeroase ca nisipul Gangelui…

Fraza Monicåi Larisa Manafu mi-a amintit la un moment dat de cartea unui mare prozator ¿i
romancier textualist al genera¡iei mele optzeciste. Este vorba de regretatul Gheorghe Cråciun cu
cartea sa Acte originale. Copii legalizate: „Dar uitasem repede acel gând, coborând mai mult spre
valea în care cåderea râului în cascadå devenea aproape asurzitoare ¿i începuse så-mi miroase a
rå¿inå de brad, cu toate cå soarele nu avea încå putere så dezghe¡e acel produs al copacului
respectiv.” (p. 9).

E aici un amestec de real ¿i ireal, cele douå sunt extrem de apropiate ¿i trecerea de la unul la
altul se petrece rapid, astfel încât visul devine ¿i el posibil, fårå a putea ¿ti în ce måsurå mai
suntem siguri de ceea ce experimentåm în acest fel. Proza devine din ce în ce mai denså, din lac se
pare cå apare ceva ce seamånå cu imaginea Mântuitorului Iisus Christos… ªi la fel de brusc se
produce ¿i ie¿irea din vis, autoarea, de fapt vocea auctorialå subliniind cå trebuie så ajungå de
fapt la… Biblioteca Universitå¡ii!

Diagnostic prezumtiv îl are ca protagonist pe Daniel Ilarie, un simpatic båie¡el de la ¡arå, el
însu¿i tråitor în acest prezent al acestei nesfâr¿ite tranzi¡ii care a aruncat în såråcie o întreagå
na¡iune… În ciuda atâtor neajunsuri, copilul, care ajunge la spital, fiindu-i necesar tratamentul
medical al amigdalitei, dar ¿i o opera¡ie de apendicitå, pare a fi un învingåtor. E iste¡, bine crescut,
de¿i orfan de tatå de timpuriu, ¿i privit cu multå simpatie de cadrele medicale.

Aceluia¿i cadru realist i se subsumeazå ¿i proza intitulatå Fântâna sau despre ho¡ul de
jucårii. Titlul atestå cumva ¿i o anumitå predilec¡ie a autoarei spre digresiunea de tip eseistic.
Aici ac¡iunea se petrece într-o grådini¡å, deci tot într-un spa¡iu paideic, ca în finalul primei proze,
numai cå acolo acesta era spa¡iul unde vocea auctorialå voia så ajungå.

Båie¡ii buni, båie¡i råi este, cum altfel, o poveste de via¡å. Naratorul se identificå aici cu
personajul feminin, o elevå de liceu, de clasa a IX-a, ajutatå så iaså dintr-o situa¡ie dificilå, agresatå
fiind, în curtea ¿colii, de trei golani, de cåtre un coleg de clasa a XII-a, fiul comandantului poli¡ei
din jude¡ul respectiv. Pe acesta îl va întâlni ea, ani de zile mai târziu, în Bucure¿ti, matur ¿i
poli¡ist la rândul såu…

Miopia Florentinei este o prozå care ne retrimite în spa¡iul rural. De altfel autoarea se mi¿cå
la fel de dezinvolt ¿i sigur în ambele spa¡ii, urban ¿i rural. E vorba ¿i aici de o måmicå, una care
observå cå feti¡a ei nou-nåscutå este mioapå. Surprinde plåcut prezentarea cadrului rural prin
realismul såu, limbajul personajelor, mentalitatea acestora fiind alte puncte forte ale acestei proze.

Un alt „pierde varå” redå un episod emo¡ionant în care un tânår î¿i întâlne¿te tatål pe care
nu-l cunoscuse, ambii, tatå ¿i fiu fiind ni¿te marginali, fapt care ar aminti pu¡in ¿i de acel picaro
din proza satiricå spaniolå, „omul de la capåtul lumii”, dar ¿i, par¡ial, desigur, de umili¡ii ¿i obidi¡ii
lui Fiodor Mihailovici Dostoievski.

Pradå gândurilor e ultima prozå, cea care då de altfel ¿i titlul acestei cår¡i interesante ¿i
plåcute. O prozå care ne pune în fa¡a dilemelor unei absolvente, ezitând între a da admiterea la

Între realism ¿i introspec¡ie
✒     Lazår Popescu

facultatea de medicinå,
spre a face pe plac på-
rin¡ilor medici, ¿i a da
admiterea la Conserva-
tor, urmându-¿i pasiu-
nea pentru muzicå.
Aceastå indecizie då de
altfel ¿i o anumitå tensiune gândurilor a cåror
„pradå” este aceastå tânårå care se nume¿te,
aflåm, Liliana, de¿i uneori i se mai spune ¿i
Lilioara. Vizita la spitalul de psihiatrie, alåturi
de mama ei ¿i o angajatå pe post de om de or-
dine ¿i supraveghetor este edificatoare ¿i spo-
re¿te tensiunea din cadrul narativ, chiar dacå
în final personajul principal råmâne într-o in-
decizie prelungitå… De¿i, parcå, ar mai fi ceva
timp pentru reflec¡ie: „Mai era încå ceva timp,
e drept, o perioadå destul de scrutå, când par-
cå, tot pradå unor gânduri încâlcite råmâ-
neam…” (p. 132).

Pradå gândurilor e o carte de prozå care
atestå maturitatea auctorialå a Monicåi Larisa
Manafu.

Lazår PopescuLazår PopescuLazår PopescuLazår PopescuLazår Popescu
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Înserând între copertele sale studii ¿i arti-
cole scrise între 2007 ¿i 2014 ¿i apårute în re-
viste de specialitate din România ¿i din afara
ei, elegantul volum al unuia dintre cei mai im-
portan¡i etnologi români, Constantin Eretescu,
prilejuie¿te o lecturå dintre cele mai profitabile
- ¿i nu doar pentru etnologi, folclori¿ti ori antro-
pologi. Cheia de boltå a car¡ii pare så fie identi-
ficarea elementelor de similitudine, respectiv,
diferen¡ele între/dintre topos-uri (mituri, legen-
de, ritualuri, produc¡ii folclorice relativ tîrzii,
dar, mai mult, chiar sisteme/ metode de cerce-
tare) apar¡inînd culturilor europene ¿i america-
ne, nu fårå a aminti ¿i analiza structuri temati-
ce ¿i de ritual din culturi orientale.

Structurat pe 4 capitole (Studii; Oameni;
Cår¡i; În dialog), volumul se deschide cu studiul
care îi då ¿i titlul, Moartea lui Patroclu. Momen-
te ale unui ceremonial funerar antic, un itine-
rar analitic al ceremoniei funerare din IliadaIliadaIliadaIliadaIliada,
dedicatå lui Patroclu, prietenul ¿i camaradul
de arme al lui Ahile, învingåtor ¿i învins în
acela¿i timp în råzboiul troian. Ritualul, des-
få¿urat în vreme de råzboi ¿i în prezen¡a
quasi-exclusivå a o¿tenilor doar, duce, din
perspectiva analizei lui Constantin Eretescu –
¿i cu un suport bibliografic impresionant –, la
modificåri în distribuirea rolurilor ¿i func¡iilor
participan¡ilor (amintind, prin „rolul” lui Ahile,
rolul preluat de Ghilgame¿ la moartea lui
Enkidu - ne asigurå cercetåtorul, într-un cer-
emonial de incinerare de sorginte orientalå,
nespecific Greciei). Analiza lumii a¿a cum este
ea prezentatå în epopee, a lumii hitite ¿i celei
grece¿ti (scopul studiului – v. p.12), sub
aspectul ritualului funerar, pune în luminå ¿i
aspecte din alte culturi ¿i ritualuri consacrate
altor evenimente ale vie¡ii (de pildå, „jertfa de
pår” – rit „de ini¡iere la vîrsta adolescen¡ei”, sau
de intrare a fetelor în rîndul femeilor måritate
¿i, deopotrivå, practicå funerarå „semnalatå ¿i
în spa¡iul românesc”, aspect cåruia etnologul
îi consacrå o descriere detaliatå). De altfel,
concluzia studiului prive¿te ¿i lumea
româneascå, într-o istorie stråbåtutå de practici
„esen¡iale”, care au rezistat (printr-o subtilå
strategie de culturå „naturalizatå”, am putea
zice)pe largi spa¡ii geografice: „Eviden¡a
arheologicå confirmå existen¡a, în spa¡iul
grecesc, a practicilor cuprinse în poem. Unele
dintre ele au supravie¡uit pânå în epoca
modernå în lumea balcanicå, inclusiv în cea
româneascå” (p.38). De altfel, în urmåtoarele
studii (Priveghiul în Irlanda. Note de lecturå;
Doliul alb. Culorile doliului, dar ¿i în Cålåtorie
spre tårâmul tinere¡ii – dedicat analizei
mitului/ basmului „tinere¡ii fårå båtrîne¡e” în
varianta româneascå a lui Petre Ispirescu ¿i în
variante nordice; Crucea ¿i însemnele cre¿tine
în obiceiurile românilor, dar ¿i Înmormântarea
în ¡inutul momârlanilor, din cel de-al treilea ca-
pitol), descoperim practici stråvechi menite så
configureze, dar ¿i så ordoneze/ ståpîneascå,
lumea ca inteligibilå, lumea ca semn, prin „tra-
duceri” (în rit, ritual, ceremonie) care nu ¿i-au
pierdut sensurile prime, cel pu¡in atît cît pot fi
ele documentate arheologic, fie pentru etapa
unei culturi „matrilocalå ¿i probabil matrili-
narå, agricolå ¿i sedentarå, egalitarå ¿i pa¿ni-
cå” (pre-indo-europeanå), fie pentru etapa ulte-
rioarå, cu „invazia celor cunoscu¡i ca luptåtori
cu barda – arienii, indo-europenii (...), ¿i avem
acest strat de luptåtori, crescåtori de vite, o so-
cietate patriarhalå, suprapus peste societatea
orientatå spre påmânt” (p. 107).

Studiul ultim men¡ionat din acest capitol
(Crucea ¿i însemnele cre¿tine...), publicat ini¡ial
în revista Litere (editatå de Societatea Scriito-
rilor Târgovi¿teni), 2013, este o sintezå cu-

(Studii ¿i articole de etnologie [edi¡ie revizuitå]: Bucure¿ti, Editura Spandugino, 2020, 375 p.)(Studii ¿i articole de etnologie [edi¡ie revizuitå]: Bucure¿ti, Editura Spandugino, 2020, 375 p.)(Studii ¿i articole de etnologie [edi¡ie revizuitå]: Bucure¿ti, Editura Spandugino, 2020, 375 p.)(Studii ¿i articole de etnologie [edi¡ie revizuitå]: Bucure¿ti, Editura Spandugino, 2020, 375 p.)(Studii ¿i articole de etnologie [edi¡ie revizuitå]: Bucure¿ti, Editura Spandugino, 2020, 375 p.)

prinzåtoare, bazatå pe lucrårile fundamentale
din literatura românå de specialitate, începînd
cu cele ale lui Sim. Florea Marian ¿i pînå la
Atlasul Etnografic al României (volumele
Sårbåtori ¿i obiceiuri, 1-4; Sårbåtori ¿i obice-
iuri. Românii din Bulgaria, vol. 1, Timoc, fiind
cele care i-au oferit cercetåtorului informa¡iile
„legate de prezen¡a crucii ¿i a însemnelor cre¿-
tine (...) inclusiv o primå tentativå de extindere
a investiga¡iei asupra unor comunitå¡i aflate
în afara ¡årii”), cuprinzând cercetåri – ¿i tre-
buie så subliniem, pe urmele lui Constantin
Eretescu, acest fapt – din ultimele patru decenii
ale secolului trecut, „perioadå de intens ateism”
care nu i-a împiedicat înså pe cercetåtori ¿i nici
pe informatorii lor så eviden¡ieze „rolul pe care
oamenii îl acordå divinitå¡ii în existen¡a de zi
cu zi” (p. 111). Analiza momentelor esen¡iale din
ciclul vie¡ii (na¿terea; cåsåtoria; moartea) rele-
vå prezen¡a actelor „magice ¿i cre¿tine”, crucea
avînd, în toate împrejurårile, rolul de a asigura
„protec¡ia” (fie a mamei ¿i copilului – „în copaia
în care se fåcea scalda... diferite obiecte, printre
care... tåmâie ¿i o cruce” – în Transilvania, fie
a viitoarei familii – „atât fata cât ¿i feciorul luau
grâu din farfurie ¿i-l aruncau în formå de cruce”
– în Moldova; „O furcå cu o cruce în vârf ¿i împo-
dobitå...” – în Transilvania, fie a a celui plecat:
„O cruce fåcutå din toiagul mortului se pune
în mâna mortului, så-l cunoascå cå e cre¿tin”
– în Dobrogea). Ceea ce este înså definitoriu
pentru conservarea semnifica¡iilor obiceiurilor,
atrage aten¡ia Constantin Eretescu, este ca soli-
citarea de „protec¡ie ¿i sprijin” pe care acestea
o incorporeazå så se adreseze divinitå¡ii („În
absen¡a apelului la ea, obiceiurile î¿i pierd
semnifica¡ia”), de unde deducem cå, la rîndul
lor, atît timp cît î¿i påstreazå semnifica¡ia – ¿i
ea este cunoscutå de comunitate –, obiceiurile
confirmå credin¡a în prezen¡a divinitå¡ii în
via¡a omului, rela¡ia dintre om ¿i divinitate
avînd nevoie de un vector de comunicare, nu-
mit categoric, dar ¿i atent nuan¡at, în finalul
studiului: „Crucea este semnul care deschide
poarta comunicårii” – sl. m., ADC) (p. 127).

Un studiu de interes – ¿i pentru concluzia
„aduså la zi” – este dedicat unei teme „îndrågite”
de literatura „tuturor timpurilor”: Mitul ho¡ului
onest. Robin Hood ¿i urma¿ii lui (publicat ini¡ial

✍✍✍✍✍..... Constantin EretescuConstantin EretescuConstantin EretescuConstantin EretescuConstantin EretescuMOARTEA LUI PATROCLU✒     Ada D. Cruceanu

în revista Origini. Romanian Roots, SUA, 2012),
o analizå a evolu¡iei temei pe spa¡iul european
¿i american, o reliefare a radåcinilor medievale
¿i a evolu¡iilor contemporane, în care eroismul
„celui care ia de la boga¡i ¿i då la såraci” are
doar par¡ial suport istoric, C. Eretescu urmå-
rind ¿i distinc¡ile sus¡inute de un cercetåtor
„marxist britanic”, Eric Hobsbawm, între „ho¡ul
nobil” ¿i cel care practicå „tâlhåria socialå”,
amendabilå. Regretînd cå britanicul „nu a avut
la dispozi¡ie nicio lucrare pe tema haiduciei în
spa¡iul cultural românesc ori sârbesc” (s-a limi-
tat la informa¡ii din Bulgaria ¿i Macedonia),
etnologul român nuan¡eazå tema „haiducului”,
cu accent pe condi¡iile apari¡iei haiduciei la noi
„ini¡ial pe fondul destråmårii ob¿tei såte¿ti”, al
limitårii ¿i apoi dispari¡iei „folosin¡ei comune,
odatå cu apari¡ia „ståpînului de påmînt”, a dom-
nitorului apoi, care „î¿i arogå treptat (...) dreptul
de a dårui mo¿ii ¿i sate månåstirilor ¿i curte-
nilor apropia¡i. Ace¿tia formuleazå reguli noi
de convie¡uire ¿i supunere a celor pe care i-au
luat sub control”. În fa¡a unei noi ståri a pro-
prietå¡ii sau posesiunii de påmînt, este fireascå
reac¡ia comunitå¡ii (fostei ob¿ti såte¿ti), mani-
festatå prin „bejania împreunå cu forma ei ex-
tremå, spargerea satelor, ¿i haiducia [care]
sunt rezultatele acestor tensiuni sociale” - sl.
aut. (p. 216). Rebelii sau råzvråti¡i satelor,
påstrînd totdeauna legåtura cu acestea (ocroti-
toare), au a¿adar motiva¡ii sociale (¿i economi-
ce, fire¿te), dar ¿i morale, care le conferå, în
chiar timpul existen¡ei lor, aura de eroi în toate
culturile tradi¡ionale, dar care nu îi fere¿te de
pericolul cåderii sau asocieri la tîlhårie (furtul
cailor, jefuitul cålåtorilor, månåstirilor - în epo-
ca medievalå ¿i chiar modernå, ori, în contem-
poraneitate, cînd „bandi¡ii noi preferå a fura
de la såraci, fie pentru ei în¿i¿i, fie pentru a da
la boga¡i sau la puternicii zilei cu care sunt
asocia¡i ¿i care le asigurå protec¡ie”- p. 225).
Numerosele referiri la na¿terea (¿i perpetuarea)
ho¡ului de „tip nou” („Ca ¿i în multe alte dome-
nii, americanii s-au dovedit inovatori ¿i în aces-
ta” – idem), incluzînd fraudele bancare (ima-
ginate, spune autorul „în mod nea¿teptat” de
„un scriitor... Charles Dickens”!), descifrarea
mecanismelor care duc la apari¡ia celor douå
tipuri de comportament social (haiducul ver-
sus tîlharul), în¿iruirea metodelor actuale de
furt („Se poate fura intrând în casa omului, dar
se poate fura cu ajutorul telefonului sau prin
internet” – p.228), nuan¡a încå „de alint” pentru
„ho¡” („în clasificarea tematicå, baladele despre
tâlhari sunt grupate sub denumirea „Ho¡o-
mani”, termen mai degrabå de alint ¿i apreciere
decât de reprobare” – p.224), sunt elemente ale
unei analize sociologice, pe lîngå cea etnologi-
cå/ antropologicå, a cårei/cåror concluzie tre-
buie citatå în întregime: „Lumea contemporanå
a învå¡at så covie¡uiascå alåturi de cei care a¿-
teaptå prilejul så-i [så o – n.m. ADC] prade, a¿a
cum animalele pådurii tråiesc alåturi de cele
care le pândesc ca så le sarå la beregatå. Drept
este cå coabitarea ia aspectele vie¡ii de junglå
mai ales în perioadele de instabilitate politicå
¿i mizerie prelungitå. Între Robin Hood ¿i tâl-
harii moderni nu sunt decât deosebiri de
metodå. E drept cå timpul l-a înnobilat pe
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cel dintâi ¿i pe cei care l-au urmat. Må
îndoiesc cå bandi¡ii zilelor noastre vor avea

parte de aceea¿i metamorfozå” (p. 229).
Din cel de-al doilea capitol, Oameni, re-

marcåm articolul dedicat lui John V. Murra,
un antropolog american cu trecut românesc,
cu detalii asupra vie¡ii ¿i operei celui care, „spi-
rit rebel” (¿i, noteazå autorul, vorbind o limbå
românå „excelentå”, pe lîngå alte ¿ase însu¿ite
de-a lungul timpului), ajunge så primeascå în-
tr-un tîrziu cetå¡enia americanå ¿i så-¿i reali-
zeze, dupå ani de eforturi, visul: cercetarea cul-
turii amerindiene, iar contribu¡ia sa majorå la
„în¡elegerea societå¡ii inca prive¿te modul în
care a func¡ionat economia în spa¡iul Mun¡ilor
Anzi” (p. 240). În seria etnologilor originari din
România se înscrie ¿i timi¿oreanul Gottfried Ha-
benicht, cåruia autorul îi dedicå un elogios
articol, remarcînd atît activitatea acestuia în
România (pînå în 1973), dar ¿i în Germania,
contribu¡ia sa fundamentalå, ca etnomuzicolog,
la studiul rela¡iilor melosului românesc, din
varii regiuni, cu melosul german, cu publicarea
de studii ¿i culegeri esen¡iale mai ales dupå
stabilirea în Germania, ori de studii complexe
„asupra germanilor din sud-estul Europei, dar
¿i asupra celor råspândi¡i prin lume” (p. 244).
Tot apreciative sunt articolele dedicate Anei
Radu Chelariu („o folcloristå ¿i o scriitoare for-
matå în România, care î¿i då acum måsura în
Statele Unite”), Sabinei Cornelia Stroescu (O
doamnå a folcloristicii române¿ti), ori lui Ovidiu
Bârlea, pe urmele volumului dedicat acestuia
de Iordan Datcu. Cum, în capitolul Cår¡i, tot pe
urmele lui Iordan Datcu (editor, prefa¡ator), este
subliniatå importan¡a lui Ovid Densusianu în
folcloristica româneascå, la împlinirea unei
veac de la publicarea studiului acestuia, Folclo-
rul. Cum trebuie în¡eles (republicat de Iordan
Datcu în 2009). Un alt volum, Miscellanea
ethnologica, sub semnåtura lui Iordan Datcu,
îi prilejuie¿te lui C. Eretescu o concluzie deloc
surprinzåtoare: La capåtul lecturii po¡i spune
fårå teamå de a gre¿i cå tot ce mi¿cå în spa¡iul
culturii populare române¿ti se aflå sub ochiul
scrutåtoral lui Iordan Datcu”(p. 308), semn in-
tratextual cå autorul volumului de fa¡å este,
cum bine se ¿tie, ¿i un redutabil prozator. De
altfel, o aceea¿i „senza¡ie de lecturå” se
desprinde ¿i din prezentarea volumului omagial
Ioardan Datcu sau a tråi printre ¿i pentru cår¡i
(2012), sub titlul „O carte a cår¡ilor”, cu un pa-
saj (¿i avertisment) de re¡inut: „Este uimitor cå,
sfidând dezinteresul sau dispre¡ul autoritå¡ilor
pentru cunoa¿terea tradi¡iilor neamului, fårå
acces la literatura ¿tiin¡ificå, o seamå întreagå
de speciali¿ti s-au dedicat studiului lor, au på-
¿it alåturi de colegii din ¡arå, culegând folclor
¿i datini, împårtå¿ind acelea¿i principii ¿tiin-
¡ifice. Pentru ei, cei de dincolo eram noi. Pentru
noi, ei, cei de dincolo. Împreunå unii ¿i ceilal¡i”
(p.350). Cu aten¡ie ¿i o nedisimulatå pre¡uire
sunt prezentate ¿i „cår¡ile momârlanilor” – Ioan
Lascu, Satul de la capåtul lumii, 2010 ¿i Dumi-
tru Gålå¡an-Jie¡, Satul meu de altådatå (2011),
ambele ridicând întrebarea nelini¿titoare lega-
tå de viitorul unor astfel de (foste) enclave ro-
mâne¿ti, fa¡å de care ambii autori, ridica¡i „din
mijlocul acestei comunitå¡i”, par så aibå un sin-
gur råspuns-dorin¡å, subliniat de C. Eretescu:
„ca satul, cândva tradi¡ional, så nu se îndrepte
spre o etapå de hibridizare, de poluare globali-
zantå, care så-i altereze iremediabil identitatea”
– sl. în text (p. 297).

Stabilit de ani buni în Statele Unite, îm-
preunå cu distinsa sa so¡ie, Doamna Sanda Go-
lopen¡ia, Constantin Eretescu mårturise¿te (în
primul „dialog” din ultimul capitol al cår¡ii): „Eu
am decis så nu uit locul de unde am plecat.
Mai mult, am ales så fac cunoscutå confra¡ilor
experien¡a pe care o tråiesc în lumea în care
am venit” (p. 355). Dincolo de colaborårile la
Europa liberå ¿i Vocea Americii, dincolo de a fi
editat publica¡ia Lupta (1983-1992), dincolo
(dar, toate, deopotrivå) de cercetårile etnologice
continuate ¿i aprofundate, Constantin Eretes-

cu a realizat, prin Uria¿ul Guguza ¿i alte poves-
tiri actuale (Casa Cår¡ii de ªtiin¡å, 2007), vo-
lumul la care se opre¿te acest prim dialog
(What’s in a Fairy Tale. De vorbå cu
Oana-Manuela Mihai), o „literaturå de autor,
istorioare scrise în spiritul celor populare (...).
Am urmårit o conectare a pove¿tii, aparent tra-
di¡ionalå, la realitatea zilelor noastre.” (p.357),
pe un palier, de altfel, pe care îl subliniazå
pentru nara¡iunea „popularå” în întreaga ei de-
venire: „Dar povestea popularå a cuprins din-
totdeauna ¿i referin¡e la obiecte ¿i la via¡a coti-
dianå a oamenilor. E ¿i firesc så se fi întâmplat
a¿a, pentru cå povesttorii nu sunt sacerdo¡i,
datori så se exprime într-un limbaj consacrat,
ci membrii unei comunitå¡i de såteni. Ei relatau
adeseori ceea ce li se întâmpla lor în¿ile ¿i aceas-
ta devenea parte a nara¡iunii” (p. 358). O subli-
niere cum nu se poate mai autorizatå în raport
cu o – încå activå – cåutare a „autenticului”
exclusiv în „vechimea” produsului folcloric,
implicit, o ignorare a dinamicii sale, a „faptului
de a fi viu” ¿i tocmai prin aceasta „autentic”!
Tot atît de adevårat, subliniazå cercetåtorul-
narator, este cå în lumea „globalizatå”, practi-
cile arhaice nu-¿i mai gåsesc locul, iar în cazul
nostru, pericolul dispari¡iei civiliza¡iei tradi¡io-
nale vine nu atît din „retragerea în istorie” a
acesteia, cît din capacitatea ¿i „voin¡a” noastrå
de a imita, parcå pe fondul unor frustråri:
„Românii, mai mult decât al¡ii, sunt iu¡i în a
maimu¡åri stilul de via¡å al celor pe care-i
socotesc mai bine situa¡i decât ei. Cum så-¡i
explici altfel popularitatea noii sårbåtori Valen-
tine’s Day, atunci când existå mai vechea ¿i
împåmântenita zi de Mår¡i¿or? [am adåuga, de
Dragobete - ADC] Ori Halloween? O sårbåtoare
pentru care nu existå echivalent în tradi¡ia
cre¿tinilor ortodoc¿i” (p. 362).

Pe fondul multiplelor muta¡ii pe care le
înregistreazå contemporaneitatea, în ultima
secven¡å a cår¡ii, O culturå ignoratå. Cu Mihai
Iovånel ¿i Cåtålin Sturza despre legendele ur-
bane, Constantin Eretescu define¿te ferm „le-
genda urbanå” atît prin dimensiunile ei („o
nara¡iune, o povestire scurtå”), cât ¿i prin subs-
tratul creårii ¿i circula¡iei sale („spre deosebire
de pove¿tile clasice, considerate opere de fic-
¡iune..., legendele urbane pretind cå descriu
fapte care au avut loc cu adevårat”), ori al cåilor
de difuzare, altele decât cea strict oralå „de la
om la om” (ziare, televiziune, internet etc), cla-
sînd-o neîndoielnic în categoria „folclor” („Ele
sunt chiar folclor, una din categoriile cele mai
råspândite ¿i mai productive ale folclorului con-
temporan” (p. 366). Pe spa¡ii largi, spune au-
torul, pot circula teme similare (purtînd, desi-
gur, amprente locale) – ¿i ne este ¿i „povestitå”
în acest sens legenda vînåtorilor bucure¿teni/
americani/ vest-europeni „påcåli¡i” de propriile
lor temeri, iar „România s-a aflat permanent în
circuitul legendelor urbane, a¿a cum s-a aflat
în circuitul bancurilor” - idem). Regretul cer-
cetåtorului ¡ine de „lipsa de interes a speciali¿-
tilor români pentru acest gen de folclor”, care a
dus la pierderea multor „nara¡iuni fascinante
¿i dezvoltåri epice nea¿teptate”, nu doar înainte
de decembrie ’89, ci ¿i dupå, amintind „cât de
excep¡ionalå a fost produc¡ia de sloganuri în
anii imediat urmåtori pråbu¿irii regimului”. Ca
„parte a vie¡ii noastre cotidiene” (a realitå¡ii ce
trebuie „mai întîi cunoscutå”), folclorul urban
este „parte a unui întreg cultural”, cåruia – pare
så sus¡inå, cu o oarecare speran¡å, Constantin
Eretescu – „abia urmeazå så i se acorde
aten¡ie” (p. 369).

Cum, cu siguran¡å, de atentå lecturå ur-
meazå så se bucure acest volum în arhitectura
cåruia se disting, cu mult mai multå pregnan¡å
decît o poate face lectura, chiar aplicatå, a stu-
diilor apårute în periodice, limpezimile ideatice
¿i de metodologie a cercetårii pe care le propune
Constantin Eretescu, un poli-„scientist” ¿i,
deopotrivå, un prozator pe registre înalte.

Ada D. CruceanuAda D. CruceanuAda D. CruceanuAda D. CruceanuAda D. Cruceanu

Viorel BIRTU-PÎRÃIANU

Fluturi de zåpadå

sunt orb
când lucrurile se dezbracå de în¡elesuri ¿i ¡opåie printre
gândurile mele
atunci må dor atingerile fårå margini precise
uneori te caut în întuneric
cum så te gåsesc
¿tii, ninge iubito...
la plecare am a¿ezat zåpezile pe umerii tåi
tu te gândeai la fluturi
aceea pe care-i ascundeai în palme så nu vâd
cât de aproape e¿ti

Visul

o femeie må a¿teaptå så-i stråbat ¡årmurile
cum så trec
înainte, înapoi
cum så le despart
cum så aleg
må voi a¿eza poate prea devreme
închizând o durere într-o scoicå
o iubire în altå iubire
înnoptând tot mai firesc în trupurile noastre
¿tii, eu doar conturez spa¡ii
visând så te învelesc cu palmele la asfin¡it

Surâsul pa¿ilor

e searå, e târziu ¿i e iarnå
råtåcesc obosit printre gânduri
uneori plâng în ecouri tåcute
zåpada nu se tope¿te în palmå
doar plânge
strigåtul este mereu acela¿i
un ¡ipåt råsucit în cer
poate am tråit prea mult sau poate am uitat så tråiesc
în suflet doar surâsul duios al pa¿ilor se aude
poate sufeream de prea multå triste¡e
poate, odatå, ne vom juca ¿i mâine
ne vom împreuna mâinile ¿i vom croi un vis frumos

Poetul

aståzi nu plâng ¿i nu strig
uitând firesc så må våd
mi-e pasul pierdut printre zile ¿i nop¡i
nu ¿tiu cine sunt
doar scriu, scriu
atât ¿tiu
ce råmâne în urmå, nu ºtiu, nu ¿tiu...

Îngerul

se face searå
în jur doar case de cearå
strivisem un înger sub pa¿i
nåscând infinituri sub palme
timpul aleargå sfåråmând în goanå secunde
mai cade o clipå ¿i ninge
luminå, iubire, nu plânge...
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Rela¡ia dintre cei doi scriitori, Lucian Blaga
¿i Gheorghe Grigurcu, reprezentativi pentru ultimele trei perioade
literare, în care se integreazå ¿i Centenarul Marii noastre Uniri na¡ionale,
1918-2018, pare a fi elucidatå ¿i cunoscutå pe deplin, datoritå mai multor
cercetåtori competen¡i, devota¡i ¿i one¿ti ai personalitå¡ii ¿i operei aces-
tora. Biobibliografia exegeticå ¿i criticå dedicatå scriitorilor Lucian Blaga
¿i Gheorghe Grigurcu pare a fi completå, chiar exhaustivå. Vreme de
peste o jumåtate de secol, dupå anul 1961, autorul volumelor de debut
Poemele luminii ¿i Pietre pentru templul meu, din anul 1919, a trecut cu
Luntrea lui Caron spre eternitate ¿i s-a impus ca veritabil clasic interbelic
¿i postbelic, iar acum, în tranzi¡ia noastrå prelungitå ¿i imundå, i s-a
adåugat emblema de poet canonic, pentru adolescen¡ii care se pregåtesc
så sus¡inå proba scriså de literatura românå la examenul de bacalaureat.
Gheorghe Grigurcu, cu un orizont cultural-literar extraordinar, s-a for-
mat, mai ales, prin lecturi selective din literatura umanisticå na¡ionalå
¿i universalå. Ca un tenace, consecvent ¿i insurgent spirit creator, margi-
nalizat sub comunism, apt ¿i liber acum, în perioada postdecembristå,
de a lansa cu demnitate revizuiri critice rezonabile, lovinesciene, a izbutit
så fie recunoscut ca un critic literar, poet ¿i prozator memorialist con-
temporan remarcabil, reprezentativ pentru cele cinci decenii literare care
au trecut, din anul 1968, de când a debutat editorial, ca poet, cu volumul
Un trandafir înva¡å matematica, pânå în prezent. Så nu uitåm cå, în
deceniile tranzi¡iei postrevolu¡ionare, Gheorghe Grigurcu se distinge prin
vivacitate literarå exemplarå ¿i expresivå, colaborând la numeroase re-
viste din ¡arå, România literarå, Ramuri, Luceafårul de diminea¡å, Con-
vorbiri literare, Orizont, Portal Måiastra, fiind ¿i un coordonator al altor
publica¡ii importante ca Acolada, din Satu Mare, ¿i Confesiuni, din Târgu-
Jiu. În paginile acestor reviste, Gheorghe Grigurcu ¿i-a întregit opera cu
genuri ¿i specii literare inedite: fi¿e de memorialist, aforisme ¿i de Jurnal,
( I,II, III, IV) de amploare ¿i profunzime analiticå prozasticå inegalabilå.

Am amintit printre revistele importante la care colaboreazå cu gene-
rozitate ¿i pasiune scriitorul Gheorghe Grigurcu, de trimestriala publica¡ie
gorjeanå, na¡ionalå ¿i... interna¡ionalå Portal Måiastra, avându-l ani-
mator ¿i coordonator pe profesorul doctor, poet, critic, istoric ¿i eseist
literar Zenovie Cârlugea. Paginile revistei sunt acoperite cu contribu¡ii
publicistice majore, prilejuite ¿i inspirate, cu precådere, de personalitå¡i
ilustre ale culturii, artei ¿i literaturii noastre, în ordine strict cronologicå,
de Mihai Eminescu, Constantin Brâncu¿i, Tudor Arghezi ¿i Lucian Blaga.
Domnul Zenovie Cârlugea s-a impus deja ca un redutabil cunoscåtor ¿i
comentator tenace, un hermeneut pertinent al personalitå¡ii ¿i operei
complexe cu care Lucian Blaga a înzestrat patrimoniul cultural-literar
românesc. Într-un sfert de secol, 1995-2020, Zenovie Cârlugea a conceput
¿i a elaborat cu maximå capacitate de documentare, cu acurate¡e her-
meneuticå ¿i criticå, nu mai pu¡in de ¿apte volume (cår¡i): Poezia lui
Lucian Blaga (1995), Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare
(2005), Lucian Blaga- studii, articole, comunicåri, evocåri & interviuri
(2006), Lucian Balga- Solsti¡iul Sânzienelor (2010), Lucian Blaga- Sfâr¿it
de secol, început de mileniu (2012), Lucian Blaga. Dic¡ionar esen¡ial -
Oameni din via¡a lui (2017). Trebuie, evident, så ai suflu documentar,
largå respira¡ie documentarå ¿i criticå, pentru a concretiza astfel de
proiecte editoriale, de-a dreptul prodigioase. Complementar, mai precizåm
cå Zenovie Cârlugea este licen¡iat ¿i doctor în filologie cu lucråri despre
personalitatea ¿i opera lui Lucian Blaga.

Ca så cunoa¿tem ¿i så în¡elegem, mai profund ¿i verosimil, rela¡ia
afinitå¡ilor elective care s-au manifestat, cu spontaneitate ¿i franche¡e,
avându-i interlocutori pe Lucian Blaga ¿i Gheorghe Grigurcu, este nece-
sar så cunoa¿tem ¿i så în¡elegem rela¡ia totalmente diferitå, de naturå
spiritualå, psihologicå, caracterologic-temperamentalå ¿i artisticå, care-i
opunea ¿i-i unea pe Tudor Arghezi ¿i Lucian Blaga. Ata¿at de preså la
Var¿ovia, în anul 1927, odatå cu debutul editorial tardiv al lui Arghezi,
Lucian Blaga publica în revista Glos Prawdy un studiu exegetic în care
apåra poezia românå din deceniul 1920-1930, inclusiv pe Arghezi, pre-
zentându-l la gradul superlativ „ca eminent polemist, excep¡ional fåuritor
de slove, inepuizabil fåuritor de idei stilistice, artist profund pe care un
cititor de duzinå nu-l va în¡elege în esen¡a lui”. Citatele encomiastice
sunt în måsurå så contracareze denigrarea poeziei române¿ti în stråi-
nåtate ¿i le putem gåsi într-un articol al lui Nicolae Mare¿, publicat în
Tribuna nr.7/2018. Concluzionând, Nicolae Mare¿ decide judicios cå
„idiosincraziile de umoare publicå dintre Tudor Arghezi ¿i Blaga nu s-au
datorat poetului-filosof transilvan”.

Comentând în revista Via¡a Româneascå, nr. 3/2018, Dic¡ionarul
esen¡ial blagian, Gheorghe Grigurcu nu omite adevårul cå între „cele
douå vârfuri ale poeziei interbelice(...) ar fi func¡ionat o rivalitate pentru
primul loc”. Întrebându-l ce crede despre Blaga, Arghezi i-ar fi råspuns
cu superficialitate lapidarå: „e prea îngâmfat”. Când i-a cerut lui Blaga
opinia despre Arghezi, acesta i-a råspuns cu aceea¿i aprecierea super-
lativå: „e cel mai mare me¿ter al cuvântului românesc”. Gheorghe Grigur-

cu påstreazå echilibrul critic referitor la animozitatea arghezianå, aflat
între doi idoli autentici, ¿i invocå opinii verosimile ale Melaniei Livadå, o
exegetå, din påcate, uitatå.

Nu este exclus ca autorul volumelor Cuvinte potrivite ¿i Flori de
mucigai så fi fost influen¡at, în deprecierile lui expeditive ¿i mali¡ioase,
la adresa mai tânårului confrate Lucian Blaga, pe care savantul istoric
Nicolae Iorga îl întâmpinase ¿i binecuvântase la debutul din anul 1919
cu enun¡ul inspirat ¿i judicios, „Fii binevenit, tinere ardelean!”, de
reputa¡ia literarå ¿i diplomaticå blagianå cunoscutå sub protec¡ia regelui
Carol al II-lea.

La finalul considera¡iilor noastre referitoare la rela¡ia Arghezi-Blaga,
consideråm cå este suficient comentariul sagace ¿i subtil pe care exegeta
Melania Livadå l-a inserat în studiul såu menit så ne ini¡ieze în poezia
lui Lucian Blaga, din anul 1974: „Eu simt doar ca cei doi autori, pe lângå
un fel de modernitate ¿i de înrådåcinare a lor ( ... ) au un foarte deosebit
sentiment al artei. În me¿te¿ugurile lor, unul purcede de la întreg, celålalt
de la detaliu. Unul de la substan¡å, de la accident. Unul are un stil de
ansamblu ¿i cultivå în primul rând viziunea (cuvântul decurge din ea);
celålalt are un stil de detalii ¿i culturå (...) amånuntul (cu plasticitatea
¿i savoarea ce rezultå din cuvânt).” Unul, potrivit canota¡iei exegetei,
este Lucian Blaga, celålalt, este, previzibil, Tudor Arghezi.

La paisprezece ani dupå 1950, spre vârsta adolescen¡ei sau pe pra-
gul acestei vârste a tatonårilor ¿i idealurilor tråite cu frenezie, Gheorghe
Grigurcu s-a trezit ca elev la atrac¡ioasa ªcoala de Literaturå Mihai Emi-
nescu din Bucure¿ti. A început så frecventeze aceastå ¿coalå, pe care o
va defåima cu metafora fabrica de poe¡i, probabil, sub influen¡a ¿i cu
reminiscen¡e din Amintirile lui Ion Creangå, dar ¿i impulsionat de insur-
gen¡a lui nativå, convingându-se repede cå s-a orientat în mod eronat.
Frecven¡a lui s-a deteriorat, prin prezen¡e agasante ¿i absen¡e reconfor-
tante, în tradi¡ia experien¡elor scolastice cunoscute de Creangå ¿i Emi-
nescu. Atmosfera ¿colarå i-a fost viciatå, de la început, de lec¡iile ideolo-
gizate în spirit comunist de profesori activi¿ti, obedien¡i. În felul acesta,
elevul precoce Grigurcu V. Gheorghe a gåsit remediul, falimentar, de a-l
vizita la Mår¡i¿or, pe marginalizatul/ ostracizatul Tudor Arghezi. A fost
atras, desigur, de poezia preferatå a cuvintelor potrivite ¿i de condi¡ia
nefericitå a acestui bard surghiunit la domiciliu. Aflat în aceastå situa¡ie
socialå ¿i moralå, destul de ostilå, la vârsta de peste ¿apte decenii, Tu-
dor Arghezi a fost surprins de vizita motivatå ¿i de insurgen¡a adoles-
centinå a unui elev exmatriculat pentru absen¡e ¿i impertinen¡å. Presu-
punem cå s-a creat totu¿i un climat spontan ¿i liber de comunicare pe
baza unor afinitå¡i descoperite cu satisfac¡ie de conlocutori, diferi¡i ca
vârstå, un poet båtrân, aflat la apogeul crea¡iei sale, ¿i un adolescent
aflat înainte de orice debut literar. Elevul eliminat de la fabrica de poe¡i
a avut ce învå¡a de la un scriitor veritabil, care a cunoscut de douå ori
deten¡ia ¿i o datå marginalizarea sau izolarea for¡atå ¿i supravegheatå
sub regimul comunist.

Cu Lucian Blaga, Gheorghe Grigurcu s-a întâlnit la Cluj, dupå anul
1955, în al doilea lustru al deceniului 1950-1960, preocupat ¿i marcat
de studiile universitare ¿i de destinul lui inclement de tânår scriitor în
devenire. Poetul, dramaturgul, prozatorul, filosoful ¿i diplomatul Lucian
Blaga nu mai era profesor universitar la Cluj, titular la catedra de Filosofia
culturii. Fusese ¿i el marginalizat, dar spiritual, la Biblioteca Universitarå
din capitala Transilvaniei. Întâlnirea ¿i prietenia lui Blaga ¿i Grigurcu
au fost facilitate ¿i întemeiate, mai amplu ¿i mai profund, pe baza unor
întrevederi ¿i convorbiri definitorii pentru doi intelectuali cu larg orizont
cultural-literar, cu afinitå¡i elective de tip goethean. Blaga a råmas ¿i în
prezent omul providen¡ial pentru scriitorul polivalent Gheorghe Grigurcu.
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„Se scrie enorm. Tråim în epoca hârtiei scrise”,
opina – oarecum mali¡ios – autorul Tinere¡ii lui Don
Qiujote, Marin Sorescu.
„Cu prea multe cår¡i faci o librårie, iar nu o bibliotecå”,
suna o butadå care mi”a atras aten¡ia în copilårie.

Se scrie mult, se scrie „enorm” ¿i apar, desigur,
multe cår¡i, prea multe s”ar putea spune. Pe unele se
va a¿terne uitarea, dacå nu au fost deja nebågate în
seamå chiar la apari¡ie. Sunt înså ¿i cår¡i necesare,
unele de referin¡å, cår¡i pe care le a¿ezåm „la vedere”,
„la îndemânå” în biblioteca noastrå, pentru a le consulta
ori de câte ori avem nevoie de o informa¡ie.

A¿a este Scriitori doljeni ¿i mehedin¡eni din
Piemontul Bålåci¡ei. Autoarea, Rodica Pospai På-
vålan, a decis (¿i bine a fåcut!) så urmeze cu acest
volum pe cel intitulat Oameni ¿i cår¡i din Piemontul
Bålåci¡ei, ambele apårute la editura „Scrisul Româ-
nesc. Funda¡ie ” Editurå” în 2019, respectiv 2020.

Ceea ce atrage dintru început aten¡ia, încå din
titlu, este denumirea geograficå a zonei asupra cåreia
s”a oprit autoarea spre a”i reliefa aspectele culturale
– ¿i nu pu¡ine, chiar de excep¡ie de multe ori.

A¿adar, „Piemontul Bålåci¡ei” sau „Câmpia Înaltå
a Bålåci¡ei” sau „Platoul Bålåci¡ei”, o zonå care, a¿a
cum cititm în Argumentul låmuritor al primului volum,
„nu face parte dintre locurile a cåror denumire så aibå
rezonan¡e identificabile.” Aceasta este totu¿i o zonå
în care, în timp, „s”a creat un anume tip de valori
morale”, dar ¿i intelectuale – ¿i unele de mare calibru
”, ar adåuga oricine parcurge numele ¿i realizårile
culturale consemnate în cele douå volume.

În cele ce urmeazå ne vom opri asupra celui
mai recent, volum în care, a¿a cum deducem chiar
din titlu, autoarea a ales så întocmeascå un amplu
dic¡ionar”antologie („tablou”, cum se specificå) al scrii-
torilor care au legåturå directå ori prin ascenden¡å cu
aceastå zonå din centrul Olteniei, o zonå „alcåtuitå
exclusiv din localitå¡i rurale.” Sublinierea aceasta este
cu atât mai binevenitå cu cât înså¿i autoarea, în lu-
crarea fåcutå nu numai cu pasiune, dar ¿i cu acribia
cercetåtorului, sintetizeazå ” chiar din „Cuvântul îna-
inte” – pentru cititor, faptul cå în „lista ¿i biobibliografiile
celor 129 de personalitå¡i (sunt) nume ¿i realizåri de
excep¡ie ale unor mari savan¡i (Henri Coandå, Nicolae
Vasilescu”Karpen, ªtefan Odobleja, C.
Rådulescu”Motru), scriitori (ªerban Cioculescu, Emil
Manu, I.C. Chi¡imia), istorici (Petrache Cernåtescu,
C.S. Nicolåescu”Plop¿or, Iordache Anastase),
matematicianul C. Ionescu”ºiu ¿i al¡ii /…/ cårora li se
adaugå o valoroaså intelectualitate contemporanå.”

Având de antologat a¿adar o listå impresionantå
de nume ¿i realizåri, era necesarå o selec¡ie. ªi astfel,
întorcându”ne din nou chiar la titlu, constatåm cå au-
toarea a pornit de la un criteriu asumat (obligatoriu
într”o cercetare serioaså!), selectând – în acest al
doilea volum – numai scriitorii cu statut de membri ai
Uniunii Scriitorilor, 45 în total. Ca în orice lucrare de
asemenea anvergurå era deci absolut necesar så se
stabileascå un criteriu, iar cel adoptat de autoare este
unul care nu poate fi constestat (cel pu¡in pentru pe-
rioada contemporanå). Cum ¿i pentru ordinea intrårii
în listå, criteriul alfabetic al oricårui dic¡ionar este iarå¿i
unul absolut firesc, fiindcå cei 129 de scriitori antolo-
ga¡i (în primul volum, n.n.) sunt, cum se întâmplå în
orice grupare, de calibru ¿i notorietate variatå – de la
nume „cu renume” (ca D.R. Popescu, ªerban Ciocu-
lescu ori Mihnea Gheorghiu) la unele afirmate mai
recent ori altele mai pu¡in cunoscute sau mediatizate
doar pe plan local.

Pentru cititorul interesat consideråm necesarå
¿i o prezentare a structurii volumului Scriitorii doljeni
¿i mehedin¡eni din Piemontul Bålåci¡ei.

Astfel, dupå „Cuvântul înainte”, din care s”ar cu-
veni citate câteva considera¡ii ale autoarei1 privitoare
la demersul întreprins, la ideea de la care a plecat, la
modul de lucru, la criteriul pe care l”a avut în vedere
când a pornit la acest drum – nu u¿or, dar de mare
eficacitate! –, la izvoarele bibliografice care i”au stat
la îndemânå, urmeazå, în ordine alfabeticå, a¿a cum
am specificat, cei peste o sutå de autori, fiecare fiind
fåcut cunoscut printr”o „Fi¿å biobibliograficå”, fragmen-
te din operå, urmate de „Note critice” (selectiv, de
bunå seamå). O binevenitå notå „Despre autoare”,
urmatå de o „Listå” a autorilor antologa¡i ¿i de „Note
critice” asupra primului volum (semnate de ªtefan
Vlådu¡escu, Marian Barbu, Tudor Nedelcea, Nicolae
Dan Fruntelatå) încheie antologia.

Rând pe rând, scriitori cårora unii dintre cititori
le cunosc doar numele, altora o parte din operå, iar
unora nici numele, nici scrierile, intrå în aten¡ie ¿i tre-
zesc interesul pentru tot ceea ce au låsat literaturii
române. Mårturisesc eu însåmi cå mare parte din „fi-
¿ele” antologate mi”au captat aten¡ia. Voi da numai
douå exemple, îndemnând cititorii så caute, så ci-
teascå, så descopere scriitori pe care nu”i cunosc,
fragmente de poezii de o mare frumuse¡e, îndemn de
asemenea la a cåuta volumul întreg ¿i nu mai pu¡in
cår¡ile acestora.

Iatå, din „garda veche”, Dimitrie Ciurezu, nåscut
în 1897 în Pleni¡a, jud. Dolj, debutând cu volumul de

versuri Råsårit (în Craiova, la Scrisul Românesc, în
1927), despre care scria ¿i G. Cålinescu în cunoscuta”i
Istorie …, dar ¿i E. Lovinescu ori Al. Piru. Autoarea
antologiei a selectat mai multe poeme din crea¡ia
scriitorului, iar noi alegem så exemplificåm cu câteva
versuri din poemul cu numårul X: „Måria e fata amiezii
de varå,/ Cu trupul pietros ca mårul domnesc;/ În
pulpele”i rumeni bujorii se bat,/ ªi”n umeri arinii
zvâcnind înfloresc.// În ia ei albå, plesnitå de via¡å,/
Cresc faguri de miere ¿i bulgåri de maci;/ ªi”n mersul
ei tânår îi tremurå sânii,/ Ca puii de mierlå nåprui ¿i
buimaci.”

Din „garda nouå” ” ales aproape aleatoriu! ” vom
amintit numele lui Alex Gregora, nåscut în 1958, an-
tologat de asemenea cu mai multe poeme, din care
propunem ¿i noi unul ” „Cetatea amurgului I”: „Trec
singur prin cetatea amurgului/ tålpile îmi calcå pe ni¿te
linii/ încå în formå de schi¡å,// nu îmi numår pa¿ii,/ îi
adaug ¿i îi ¿terg/ asemenea cerbului pe întâia zåpadå,/
uneori îmi lipesc profilul/ între ni¿te gratii de sfoarå
ceratå ”/Jumåtatea nevåzutå a fe¡ei odihnindu”se/
înainte så înceapå,// întotdeauna må ajunge o umbrå,/
nu ¿tiu dacå”i femeia mea/ dezbråcatå ca o såmân¡å.”

Drept concluzie, subliniem faptul cå o carte care
necesitå o asemenea muncå de informare nu putea
apårea fårå o documentare prealabilå, mårturisitå de
asemenea de autoare, având la bazå alte dic¡ionare
¿i antologii mai ales cele aflate în fondul Bibliotecii
jude¡ene „Alexandru ¿i Aristia Aman”.

Volumul alcåtuit cu pasiune, dar ¿i cu acribie,
de cåtre Rodica Pospai Påvålan adunå din toate,
sintetizeazå ¿i aduce informa¡ia la zi pentru o zonå
care uime¿te prin abunden¡a valorilor intelectuale, o
zonå care se distinge astfel în geografia literarå a
României, fiind, probabil, un unicat, a¿a cum afirmå
¿i Marian Barbu: „Nu cunosc (poate deocamdatå) nicio
falie zonalå a României /.../ så aibå atâtea persona-
litå¡i de talie na¡ionalå ¿i universalå, cum a format
Piemontul Bålåci¡ei ¿i cum reu¿e¿te så ni le prezinte
demersul editorial al Rodicåi Pospai Påvålan.”

Subscriem ¿i îndemnåm cititorii (cel pu¡in cei
din Oltenia!) så includå în biblioteca lor aceastå carte
de referin¡å, iar pe cercetåtorii altor zone geografice
så o ia drept model ¿i så întregeascå harta literarå a
României cu alte zone la fel (poate!) de bogate în
valori (mai mult sau mai pu¡in cunoscute).

1 „Se cuvine så reiterez faptul cå zona nu este
cunoscutå la nivel na¡ional pe cât ar merita /…/ ne”am
confruntat cu situa¡ia de a exista un anumit dezechilibru,
pentru cå, de exemplu, sunt ¿i autori ai unei singure
cår¡i, dar ¿i scriitori consacra¡i…” (p. 6). De aceea, ca
metodå de lucru, autoarea a recurs la o „fi¿å bibliograficå
standardizatå“, urmarea fiind selec¡ia pe criteriul
apartenen¡ei la USR.

Un volum de referin¡å:
Scriitori doljeni ¿i mehedin¡eni din Piemontul Bålåci¡ei

Mihaela Albu
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Universitara nåscutå în Basarabia, Galina
Martea, de¡ine un palmares de titluri na¡ionale
¿i europene cu totul redutabil, unul care o reco-
mandå drept o personalitate de marcå a ¡årii ei
în care s”a fåcut cunoscutå ca poetå, eseistå,
critic literar, ea fiind gata så abordeze multidis-
ciplinar temele pe care ¿i le propune pentru stu-
diu. „Doctor în ¿tiinþe economice”, Domnia sa a
dobândit în 2005 titlul elevat de Academician
de onoare al învåþåmântului universitar, cel în
care a activat la Chi¿inåu între 1991”2010, re-
marcându”se ca cercetåtor ¿tiinþific în domeniul
managementului educaþional. O descoperim
prezentå între personalitåþile de onoare din
Enciclopedia Localitåþile Republicii Moldova, vol.
14, în Pedagogi Români Notorii din Basarabia
Interbelicå ¿i Postbelicå, vol. II ¿i de când Galina
Martea s”a stabilit în Olanda lângå copiii ei, în
Enciclopedia scriitorilor români contemporani
de pretutindeni, adeverind cå a fost remarcatå
ca personalitate de elitå a diasporei române.

În anul 2016, devine membru titular ARA,
adicå al Academiei Româno”Americane de ªtiinþe
¿i Arte,/ American”Romanian Academy of Scien-
ces and Arts, USA, ca dupå al¡i patru ani, pentru
activitatea sa poeticå, autoarea celor 9 volume
de versuri, dintre care a¿ selecta În lumea mea
(1993), Îngerii sufletului (1995), Acaså (1996),
Orbul dintre ani (2001), Durere tricolorå, Prin
unda timpului/ Through the wave of time (edi¡ie
bilingvå), så intre în Societatea Regalå de
Literaturå din Marea Britanie/ The Royal Soci-
ety of Literature/, London, UK. Din anul 2018,
este membru al Societå¡ii de Poezie din Marea
Britanie Londra/ The Poetry Society/London
UK, despre care pu¡ini sunt cei care ¿tiu cå este
cea mai prestigioaså societate a poe¡ilor din
Marea Britanie, fondatå în 1912. O regåsim ¿i
în Uniunea Scriitorilor Europeni de Limbå Ro-
mânå, ca dovadå cå pe båtrânul continent, de
la Chi¿inåu la Londra, numele Domniei sale e o
prezen¡å dinamicå, în permanentå afirmare.

În ¡ara noastrå, Galina Martea este cunos-
cutå ¿i ca publicist, fiind primitå în Uniunea
Ziari¿tilor Profesioni¿ti din România ”UZPR” încå
din anul 2014, ea desfå¿urându”¿i activitatea
totodatå în Forumul Democrat al Românilor din
Moldova ¿i în Consiliul Unirii. Scriitoarea cap-
teazå problemele ardente ale societå¡ii, pe care
con¿tiin¡a sa le supune unui examen atent, cu
instrumentele sociologiei, ale ¿tiin¡elor economi-
ce, adevårate coloane de sus¡inere a propriei ob-
serva¡ii directe, care totdeauna primeazå în fa¡a
teoriilor de oricare fel.

Atentå la tot ce apare mai reprezentativ în
comunitå¡ile românilor din întreaga lume, iatå
cå tocmai a recenzat Istoria românilor canadieni
1890”2020, monografia românilor canadieni
scriså de ªtefan Stråjeri din Michigan, SUA, car-
te monumentalå care urmeazå så aparå pe pia-
¡å. Un exerci¡iu binevenit al criticii de întâmpi-
nare. Este o dovadå cå, privind lumea prin fe-
reastra ei olandezå, nimic din ceea ce este valo-
ros nu”i råmâne indiferent.

A¿adar, un destin intelectual majusculat,
ca experien¡å universitarå ¿i stråbatere a de-
pårtårilor, cum este cel al doamnei Galina
Martea, ne då de gândit ¿i ne pune într”o nedu-
merire, întrucât aflându”se în Olanda, de acolo
scrie cår¡i despre Basarabia. Citindu”i volumele
de poezie ¿i apoi eseurile, ajungem la concluzia
cå oriunde ar fi purtat”o via¡a, scriitoarea socio-
log ¿i poeta”savant, î¿i întoarce cu mi¿care de
bumerang gândul spre locurile de ba¿tinå. O
spun versurile ei sincere ¿i tulburåtoare: „Cân-
tecul maicii råsunå”n fuior/ Clipele deapånå
¡ara natalå /Codrul î¿i scuturå haina u¿or.”
(Cântecul neamului românesc ) Nici nu s”a stins
ultimul ecou al crezului såu artistic turnat în

versuri prin care î¿i propune „så”mi spål între-
gul ¡inut/cu amurgul din inima mea”, când am
decis så deschid volumul II al lucrårii sale Ba-
sarabia ” destin ¿i provocare, (cum se intituleazå
primul tom de prozå scurtå ¿i eseu apårut în
2016 la Editura Pontos din Chi¿inåu, lucrare
nominalizatå cu Diplomå de Excelen¡å de UZPR
în 27 decembrie 2016.) ¿i må întâmpinå un sub-
titlu låmuritor Filosofia identitå¡ii moldave în
anii de independen¡å: 1991”2020. Autoarea fi-
xeazå cadrul temporal al ultimilor 29 de ani la
care se raporteazå medita¡ia cuprinså în ele-
gantul tom publicat în anul 2020 la Editura Tipo
Moldova din Ia¿i. Cuprinderea noului tom în co-
lec¡ia Opera Omnia, publicisticå ¿i eseu contem-
poran, promite o consacrare, dat fiind faptul din
punct de vedere academic Consiliul Na¡ional al
Cercetårii ªtiin¡ifice recunoa¿te competen¡a cu-
noscutei edituri ie¿ene pentru domenii ca filolo-
gie, istorie ¿i studii culturale. O carte curajoaså,
de stringentå actualitate, în care, dupå opinia
franc exprimatå de autoare în Nota introductivå,
nu vor fi ocolite cauzele grave ale regresului
înregistrat de R. Moldova în noul anotimp al
independen¡ei. Pe o anumitå filierå ideaticå,
doamna Martea intrå în consonan¡å cu
americanul Thierry Wolton, autorul cår¡ii
Nega¡ionismul de stânga (Editura Humanitas,
2020), pledând pentru privirea adevårul în fa¡å,
într”o ini¡iativå de a revizui istoria
contemporanå, cu comunismul ¿i nazismul, care
„sunt douå tragedii uria¿e în istoria umanitå¡ii”,
în expresia americanului. De altfel, Thierry
Wolton în¡elege så combatå nega¡ionismul de
stânga, propunând „så muncim cu adevårul, în
adevår. Så spui adevårul, så te încåpå¡ânezi så
spui adevårul”, ca astfel så se instituie „Cortina
de Fier a memoriei”. Tot un „zid al memoriei”
edificå ¿i scriitoarea basarabeanå, numai cå
Domnia sa raporteazå analiza socio”politicå
instituitå strict la perioada 1991”2020 din ¡ara
sa, iar targetul este cu totul distinct, a¿a cum
se va vedea în continuare.

Ca preambul la cartea Filozofia identitå¡ii
moldave..., Iurie Colesnic semneazå o microre-
cenzie intitulatå Parabola identitå¡ii, în care
maestrul literaturii adevere¿te avantajul privirii
obiective, din afarå, cu care Galina Martea „nu
pregetå så punå diagnoza cea mai dureroaså,
dar cea corectå.” Eseurile ce urmeazå în noul
volum se constituie ca autentice lec¡ii de socio-
logie politicå bazate pe principii etice solide ¿i
focalizând interesul pe destinul noii Basarabii,
privite de o con¿tiin¡å ardentå ¿i responsabilå.

Abordarea dintr”o asemenea prismå nu-
tre¿te analiza politicå ¿i socialå pe care o între-
prinde Galina Martea în cele 45 de eseuri grupa-
te în primul dintre cele trei capitole ale volumu-
lui. El se intituleazå Omul ¿i societatea
acestuia”dependen¡å de nonvalori ¿i sacrificii.
Formularea ne apare prolixå, dar anun¡å o
raportare a destinului individual la scena
evenimentelor colective. Capitolele urmåtoare,
mult mai reduse cantitativ, se intituleazå Teorii
ce ar putea contribui la salvarea poporului
român basarabean, cu 5 eseuri ¿i Învå¡åturi
pentru omul societå¡ii basarabene, dar ¿i pentru
orice individ din astå lume, având 6 eseuri,
accentuând nota eticå a demersului autoarei.

Teoria despre lumina raportatå la via¡a
umanå nutre¿te cel dintâi text eseistic. Intitulat
Basarabia”între lumina råsåritului ¿i asfin¡i-
tului. Existen¡å prin laboratoriul întunericului,
el se axeazå polarizant pe douå epoci succesive,
cea a trecutului comunist ¿i prezentul neclar
ca orientare. „Epoca totalitarismului sovietic, cu
cea mai durå ideologie în timp, a låsat urme
adânci în con¿tiin¡a, mentalitatea ¿i compor-
tamentul omului din societatea basarabeanå.”

Autoarea evocå deportårile în Siberia ¿i deten-
¡iile pe via¡å ale celor nesupu¿i puterii sovietice.
Rezultatul a fost atmosfera de teroare care a
mutilat raporturile între oameni, instaurând
frica, neîncrederea, izolarea, producând „ruina-
rea completå a no¡iunii de identitate personalå,
de identitate socialå, de identitate na¡ionalå.”
Analizatå comparativ, noua etapå istoricå a Ba-
sarabiei, „drumul redeschis dupå anii 1991 îi
acordå omului basarabean dreptul de a”¿i crea
un stat independent, dar, cu regret, nu”i oferå
posibilitatea de a forma unul autentic, bazat pe
valori na¡ionale ¿i criterii umane în dezvoltare.”

Titlurile date eseurilor sunt dintr”adins larg
explicitate, ca så nu lase loc niciunei confuzii,
ele luând uneori forma propozi¡iilor propriu”zise:
Abera¡iile trecutului dominå actualitatea
incertå”societatea moldavå în derutå, Datoria
externå”responsabilitate statalå ¿i nu povarå
sau angajament civil etc. Alteori formularea
titlurilor este încårcatå de revoltå explozivå în
fa¡a unor realitå¡i intolerabile: Numai în socie-
tatea moldavå! Tabelele electorale arhipline de
persoane decedate, Corup¡ia ”dezmå¡ul social
în limite nemaivåzute, Violen¡a contra
copiilor”consecin¡å gravå pentru viitorul
societå¡ii etc. Chiar termenii folosi¡i în
intitularea eseurilor marcheazå o stare extremå,
solicitând måsuri urgente de ameliorare:
Letalitatea prematurå”amenin¡are realå pentru
omul basarabean, ªcoala
basarabeanå”prizonier al såråciei ¿i degradårii
sociale, Intelectualitatea între schimbåri ¿i
provocåri”victimå a regimului social. Diagnoza
pe care o ini¡iazå autoarea stigmatizeazå råul
din Basarabia ”model de asumarea suferin¡ei
¿i a nelegiuirilor, cum este intitulat un alt capi-
tol, ca ideea så treacå augmentativ ¿i în
Basarabia”societatea celor oropsi¡i. În fiecare
dintre aceste eseuri ideile sunt argumentate
bogat, bazate pe date statistice, acte juridice,
documente clare, evenimente politice, sociale,
din domeniul educa¡iei ¿i culturii. Autoarea
reconstituie un autentic calendar al vie¡ii în so-
cietatea basarabeanå contemporanå, unul în
care sim¡im cå implicarea ei a fost directå ¿i
plenarå. De aici, ¿i valoarea de document auten-
tic al unei asemenea mårturisiri tulburåtoare.
Tocmai spre a sublinia ineditul noii sinteze, au-
toarea putea så însereze la capåtul lucrårii sale
atât de ample, (450 pag.), având note bibliogra-
fice la final de eseuri, ¿i o bibliografie generalå
a temei, ca bazå pentru cercetåtorii viitorului.

Realitatea este cå în anotimpul postdecem-
brist în România s”au scris multe cår¡i despre
Basarabia ¿i s”au reeditat unele mai vechi,
cândva interzise. În revistele culturale din Ro-
mânia, Basarabia este o prezen¡å familiarå, dacå
a¿ semnala fie ¿i numai serialul din „Vatra
veche” de la Tg. Mure¿ dedicat de Gicu Manole
publicisticii lui Mihai Eminescu despre Basa-
rabia.

Desigur cå s”au creat ¿i pagini beletristice
pe o asemenea temå generoaså. Radu Theodoru
a publicat în 2013 la Editura Paco romanul

AUTENTICITATEA SPIRITULUI ROMÂNESC
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Filosofia identitå¡ii moldave în anii de independen¡å: 1991”2020,

Editura TipoMoldova, Ia¿i, 2020.
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istoric Calea robilor. Basarabia în flåcåri, din
dorin¡a de a”i da lui Mihai Sadoveanu o replicå,
evocând Moldova secolului al XVII”lea, din vre-
mea lui Duca Vodå ¿i a lui ªerban Cantacuzino,
scriitorul recompunând evenimente militare,
atmosfera epocii din Moldova medievalå, proiec-
tatå pe cadrul larg al Europei. Spre deosebire
de asemenea plåmådiri ale fanteziei, Galina
Martea nu”¿i propune o carte beletristicå, ci
una literarå nonfic¡ionalå, de argumentare a
unei atitudini responsabile fa¡å de patria sa,
aflatå în suferin¡å. În bunå tradi¡ie moldove-
neascå, ea întreprinde un jude¡, o gâlceavå cu
lumea cea nou instalatå în ¡ara mo¿ilor ¿i strå-
mo¿ilor ei. Autoarea dore¿te så denun¡e fårå
teamå netrebniciile conducåtorilor politici, so-
cotind cå aceasta este calea unei viitoare asa-
nåri. O diagnozå exactå este singura linie de
start solidå de la care poate porni viitoarea
curså a ameliorårilor necesare în Basarabia.

„Plângerea” Galinei Martea nu este o nou-
tate pentru mul¡i dintre cititori. Despre drama
istoricå a Basarabiei au vorbit în lumea largå
oameni de mare expertizå, invita¡i în comuni-
tå¡ile diasporenilor no¿tri. Poate cå nicåieri
durerea Basarabiei nu a fost prezentatå de com-
patrio¡ii autoarei noastre ca la reuniunile cul-
turale de la Câmpul Românesc din Hamilton
Canada. Acolo, istorici universitari, precum
Anatol Petrencu, decan de facultate la Chi¿i-
nåu, care între 1998 ¿i 2006 a fost pre¿edinte
al Asocia¡iei Istoricilor din Republica Moldova,
¿i mai tânårul Alexandru Revencu sau acad.
Nicolae Dabija, scriitor de un eclatant patrio-
tism românesc ori Dorin Chirtoagå, jurnalist
¿i fost primar de la Chi¿inåu, au prezentat în
råstimpuri pagini cutremuråtoare din via¡a
basarabenilor. De neuitat a råmas modul cum
scriitorul Boris Leu Vasiliev a prezentat la Câm-
pul Românesc din Hamilton cartea Stalin mi”a
furat copilåria, el care de la 9 la 14 ani a tråit
în gulagul comunist din Siberia, acolo unde
peste 200.000 basarabeni au umplut cimitirele.
Cartea lui de evocare devine un document cu-
tremuråtor al crimelor comunismului instalat
dupå ocuparea în 28 iulie 1940 a påmântului
românesc de cåtre sovietici. N. Dabija nu ezitå
så socoteascå aceastå carte a prietenului såu
Boris Leu Vasile (nume schimbat de sovietici
în Vasiliev) o „redutå a neuitårii”. În amintirile
mele directe de la Câmpul Românesc, unde în-
cepând din vara anului 2006 am fost invitatå
permanent, apare, între al¡i basarabeni, prof.
Iacob Cazacu Istrate, scriitorul care din Toronto
î¿i versificå sim¡irea: „Vom reveni la vatrå în
curând,/ Chiar fie ¿i în chip de nepoþei,/ Iar
nucul ¿i cåsuþa surâzând / Så zicå: S”au întors
ai mei!…” (Inima)” Så nu uitåm cå la Câmpul
Românesc s”a stabilit sediu Forumului români-
lor de pretutindeni. Profesorul Cazacu este fon-
dator al Consiliului Unirii, menit så înfåptu-
iascå reîntregirea, ¿i nu întâmplåtor Galina
Martea este membrå a acestui for.

Lucrarea Basarabia ” destin ¿i provocare,
cu cele douå volume ale ei, este o carte de atitu-
dine curajoaså, patrioticå în cel mai ales sens
al cuvântului. Contrar uzan¡ei oficiale, ce în-
cearcå så ateste în prezent dincolo de Prut un
popor moldovenesc autonom, autoarea folose¿te
fårå excep¡ie formularea „poporul român basa-
rabean”. Pentru noul stat, Galina Martea nu
uzeazå forma Republica Moldova, ci recurge la
o prescurtare diminuantå „R. Moldova”. A¿adar,
o formulare prin care sim¡im prezentå atitudi-
nea ei contestatarå.

Medita¡ia autoarei are un reper cronologic
în data de 27 august 1991, când R. Moldova
¿i”a proclamat independen¡a, devenind un stat
autonom ¿i liber. Iatå un moment de luminoaså
nådejde cå viitorul va aduce românilor basara-
beni triumful echitå¡ii umane, al justi¡iei ¿i in-
tegritå¡ii, dupå atâtea decenii de suferin¡å
într”un regim totalitar sovietic comunist.
Speran¡a în „reîntregirea neamului românesc
cu patria”mumå, România, cât ¿i o integrare
în spa¡iul comunitar european” s”a izbit de o
altå tendin¡å, adverså ¿i potrivnicå, explicabilå
prin politica de dezna¡ionalizare acutå suferitå

în timp de românii Basarabiei, „aspira¡iile fiind
diverse în dependen¡å de originea omului.”, cum
¡ine så explice autoarea. Seismica provocatå
de trecerea de la o economie centralizatå la
sistemul pie¡ei libere este înregistratå în noua
carte cu tot traseul ei de nåruiri pågubitoare
pentru cetå¡eni.

Discursul scriitoarei trece prin formulåri
interogative, ce cheamå cititorul la implicare
activå. Formulårile, în care ideile esen¡iale sunt
subliniate prin scrierea în italic, abundå în
enumeråri ce fixeazå o stare dramaticå: „Basa-
rabia, cu o claså dominantå extrem de neome-
noaså ¿i necinstitå care nu”¿i îndepline¿te cu
demnitate îndatoririle morale ¿i func¡ionale
fa¡å de propriul popor ¿i societate, este ¡ara
unde infernul a dominat omul, påmântul,
cuprinsul ¿i tot ceea ce se nume¿te existen¡å
umanå ¿i socialå.”

Panoramarea vie¡ii Basarabiei contempo-
rane se realizeazå exhaustiv, marcând pe baza
datelor statistice chiar ¿i parametrii specifici
calitå¡ii vie¡ii. În acest sens, concluzia cercetå-
toarei este cå 20% din popula¡ia din R. Moldova
vie¡uie¿te sub pragul absolut al såråciei, mai
vitregi¡i decât orå¿enii fiind locuitorii din mediul
rural.

Sarabanda nelegiuirilor unor guvernan¡i,
care aveau sus¡inerea diferitelor forma¡iuni
politice, indiferent de orientare, în egalå måsurå
vinovate de decåderea ¡årii, este panoramatå
cu aceea¿i for¡å acuzatoare. Cartea devine un
rechizitoriu neiertåtor la adresa celor ce se fac
vinova¡i de degradarea vie¡ii în societatea basa-
rabeanå, care este pe cale så”¿i piardå cea mai
pre¡ioaså mo¿tenire, con¿¡iin¡a identitå¡ii sale
na¡ionale.

Raza de speran¡å aduså de guvernarea din
perioada 8 iunie”14 noiembrie 2019, având în
frunte pe proeuropeana Maia Sandu, care “a
încercat så schimbe cursul istoriei” creând re-
la¡ii de în¡elegere reciprocå atât cu Occidentul
cât ¿i cu Råsåritul, s”a stins prea curând. So-
ciali¿tii au demis aceastå guvernare purtåtoare
de progres, tråirea scriitoarei relatând “cu mare
regret” o asemenea råsturnare politicå. Scriind
pe baza unei documentåri minu¡ioase, realizate
prin coroborarea celor mai diverse surse,
Galina Martea retråie¿te ea înså¿i fiecare mo-
ment, de la ratificarea noii constitu¡ii din 28
iulie 1994, când s”a pus capåt conflictelor mili-
tare, cu “pierderi de vie¡i omene¿ti”, prin decla-
rarea autonomiei Transnistriei ¿i Gågåuziei, la
revoltele declan¿ate în 1995 spre a dobândi
drepturi nu doar economice ¿i politice, ci ¿i cul-
turale. Revendicarea studen¡ilor ¿i intelectua-
lilor de men¡inere a limbii române ca limbå de
stat nu a fost împlinitå. Låcrimând din tot su-
fletul, scriitoarea concluzioneazå: „Dar cu mare
regret, nu a fost så fie a¿a...”. Cuvintele alese
se asociazå în perechi de epitete ( ¡ara a devenit
„un stat falimentar ¿i nefunc¡ional”), de forme
substantivale ( insuccesele au drept cauze “
incultura ¿i egoismul clasei politice, ne¿tiin¡a
¿i ipocrizia...”) ori cu valoare verbalå ( „...perso-
nalitatea societå¡ii basarabene a fost umilitå
¿i trådatå în cel mai real mod de cåtre clasa
dominantå”). Denun¡ând „obscenitatea pute-
rii”, autoarea adoptå un stil direct cu inflexiuni
de oralitate, recurgând la formulåri ca „så”mi
fie cu iertare aceastå pårere”, „sau mai bine
zis...”, „nici nu este cazul så ne întrebåm” etc.

În optica tragicå a scriitoarei, patria sa de-
vine o vale a plângerii, pentru cå „anii de inde-
penden¡å din ultima perioadå s”au dovedit a fi
cei mai grei ¿i cei mai dezastruo¿i, ”o ranå
imenså cu o pecete nemiloaså pentru poporul
român basarabean.” În esen¡a lor, cele 45 eseuri
se constituie ca varia¡iuni pe aceea¿i temå, cu
reluarea obsedantå a acelora¿i nelini¿titoare
constatåri, conducând spre un diagnostic trist,
descurajant.

Ce solu¡ie propune eminenta basarabean-
cå, nutrind convingeri unioniste? Capitolul se-
cund cuprinde o teorie salvatoare pentru Basa-
rabia ei natalå. Eseul intitulat O na¡iune în
douå state separate are ca punct de plecare

desprinderea Basarabiei din colosul sovietic
multina¡ional, pe care Soljeni¡în îl numea „sta-
tul”pu¿cårie”. Invocând exemplul unificårii Ger-
maniei, Galina Martea semnaleazå cu febrili-
tate faptul cå aceea¿i situa¡ie „este, a fost ¿i
mai råmâne, cu regret, în sud”estul Europei...
Douå ¡åri încå mai sunt la o råscruce de dru-
muri pentru a”¿i decide soarta reunirii.” Au-
toarea coboarå pânå la nivelul de percepere a
necesitå¡ii acestei reunificåri de cåtre om, cetå-
¡eanul ¡årii, care „este dezechilibrat ¿i nu cu-
noa¿te esen¡a valorii adevårate prin care se
regåse¿te.” Într”un moment al luciditå¡ii, Galina
Martea roste¿te cel mai dureros adevår, recu-
noscând cå „R. Moldova este o ¡arå peste må-
surå de rusificatå”, întrucât limba ruså este
impuså pentru comunicarea interetnicå între
diferite na¡ionalitå¡i ale republicii, dar ¿i
„pentru o mare parte din bå¿tina¿i considera¡i
moldoveni; doar 16,5% din locuitorii statului
au declarat cå limba românå este limba lor ma-
ternå.” A¿adar, procesul de rusificare continuå,
unul de duratå secularå, la care a fost supuså
Basarabia î¿i etaleazå în prezent rezultatele ¿i
aceste efecte dezastruoase fac superfluu pe
moment orice comentariu.

Autoarea predå viitorului momentul când
va fi posibilå reîntregirea României ¿i comen-
tariul ei dobânde¿te valen¡e poematice prin
repeti¡ia ce subliniazå esen¡ialul: „Urmeazå så
mai curgå ceva din timp, urmeazå ca factorul
uman”poporul så mediteze ¿i så decidå cu luci-
ditate; urmeazå så mediteze ¿i så decidå, în
acela¿i rând, ¿i clasa politicå ¿i to¡i acei ce gu-
verneazå ¡ara.” În¡elegerea importan¡ei pe care
o are identitatea na¡ionalå pentru un popor
presupune o maturizare pe care în prezent
basarabenii nu au reu¿it så o dobândeascå.
Întreaga responsabilitate a unei asemenea
decizii istorice revine cona¡ionalilor ei,
basarabenii, întrucât Galina Martea
comenteazå cu tot entuziasmul ajutorul mate-
rial pe care România a în¡eles så”l ofere cu
generozitate frå¡eascå Basarabiei. Pentru cå
în¡elege så ducå proiectul propus pânå la capåt,
savanta”publicistå men¡ioneazå pârghiile
institu¡ionale ce vor fi implicate în acest proces
istoric, judecând pânå ¿i ce Avantaje ¿i
dezavantaje, costuri ¿i efecte în cazul reunirii,
cum se intituleazå un eseu, va presupune
evenimentul îndelung a¿teptat de adevåra¡ii
români de pe ambele maluri ale Prutului ¿i de
cei din lumea largå.

Cel de”al III”lea capitol, numit Învå¡åturi
pentru omul societå¡ii basarabene..., are un
mai apåsat caracter moral, universitara de la
Chi¿inåu propunând cu pedanterie didacticå
un material de realå valoare pentru cei ce se
vor aråta dispu¿i så formeze, în spiritul unei
drepte con¿tiin¡e na¡ionale, viitoarele genera¡ii
de basarabeni, desigur în seama cårora este
låsatå ideea înfåptuirii, cât mai curând, a
României reîntregite.

Cartea Galinei Martea se încheie, deloc
întâmplåtor, cu o poezie ( Limba românå”Imnul
Identitå¡ii), a¿a cum simetric a ¿i început. Ne-
precupe¡it, volumul de fa¡å este rodul unei grele
suferin¡e române¿ti pe care poeta basarabeanå
¿i”o asumå, o tråie¿te cu toatå fiin¡a, încrezå-
toare într”un viitor de unitate a neamului nos-
tru. Tocmai de aceea, o îndemn pe autoare så
ia aminte, în semn de încurajare, la cuvântul
rostit de curând de steaua poeziei contempo-
rane, Ana Blandiana, care cugeta cå „suferinþa
este un patrimoniu, un patrimoniu care, în
toate epocile, a fost în stare så genereze culturå.
ªi dacå, a¿a cum spunea Lovinescu, „cultura
este finalitatea tuturor societåþilor”, ¿ansa
noastrå, a noastrå ¿i a Europei, este så ne apå-
råm cultura, pentru ca så ne salvåm prin ea.
Rezistenþa prin culturå, eficientå ieri în absenþa
libertåþii, este încå mai necesarå azi, în
overdoza de libertate, când nu mai este doar
un mijloc de a salva poeþii, ci chiar scopul în
sine al salvårii civilizaþiei. Cåci så nu uitåm,
poeþii nu sunt creatorii lumii prin care trec.
Dacå ar fi fost creatå de poeþi, lumea ar fi aråtat
cu totul altfel.”
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Despre Constantin Brâncu¿i, ca ¿i despre
Eminescu, avem o impresionantå bibliografie a
scrierilor despre ace¿ti doi titani ai spiritualitå¡ii
române¿ti ¿i universale. De la primul studiu,
semnat de V.G. Paleolog despre Sculptorul Brân-
cu¿i („Arhivele Olteniei”, 1937) ¿i pânå la recenta
carte a lui Paul Rezeanu, Brâncu¿i. Tatål nostru
(Craiova, Edit. Autograf, MJM, 2012), brâncu¿o-
logi români ¿i stråini i-au atestat genialitatea ¿i
i-au fixat locul în istoria artei universale. Så rea-
mintim doar câ¡iva: F.T. Bach, Edith Balas, Bar-
bu Brezianu, Elisabeth Brown, Zenovie Cârlu-
gea, M. Cimpoi, Anna Chave, P. Comarnescu,
Mircea Deac, Serge Fauchereau, Sidney Geist,
ªtefan ¿i Sorana Georgescu-Gorjan, Carola
Giedion-Welcker, Dan Grigorescu, I. Jianu, Doi-
na Lemny, I. Mocioi, Peter Neagoe, G. Oprescu,
P. Pandrea, I. Pogorilovschi, Nina Stånculescu,
G. Uscåtescu, Radu Varia, C. Zårnescu etc., etc.

Mereu tânårul ¿i neobositul Victor Cråciun,
pre¿edintele Ligii Culturale pentru Unitatea Ro-
mânilor de Pretutindeni ¿i al Congresului Spi-
ritualitå¡ii Române¿ti, a publicat un bra¡ de
cår¡i, aducând contribu¡ii esen¡iale în brâncu¿o-
logia actualå. Numai enumerarea titlurilor cår¡i-
lor scrise de Victor Cråciun despre titanul de la
Hobi¡a demonstreazå varietatea, profunzimea ¿i
pasiunea pentru opera acestuia, pentru cunoa¿-
terea ¿i recunoa¿terea universalå a celui care
a revolu¡ionat sculptura modernå: Brâncu¿i
våzut de Mili¡a Påtra¿cu, C. Antonovici, V.G. Pa-
leolog (2001), Procesul „Pasårea Måiastrå sau
Brâncu¿i împotriva Statelor Unite (2004), Brân-
cu¿i ¿i Biserica Ortodoxå din Paris (cu C. Târziu,
2007), Brâncu¿i. Zece desene necunoscute
(2007), Estetismul teologal brâcu¿ian (2008),
Brâncu¿i, împåratul måiestrelor (2009), Måies-
trele ¿i Brâncu¿i (2010), Brâncu¿i în cåutarea
formelor (2011), Brâncu¿i. Monumentul „Rugå-
ciunii” (2011), Portretul-autoportret Brâncu¿i de
Mili¡a Påtra¿cu ¿i Brâncu¿i (2011).

Victor Cråciun are invidiatul privilegiu de
a fi cunoscut-o pe celebra sculptori¡å Mili¡a På-
tra¿cu, eleva lui C. Brâncu¿i, pe care a cultiva-
t-o, fåcând-o, astfel, mai bine cunoscutå...în ¡ara

Constantin Brâncu¿i ¿i eleva sa, Mili¡a Påtra¿cu

noastrå. Sculptori¡a este, ca ¿i Victor Cråciun,
basarabeancå ( s-au nåscut amândoi în aceea¿i
maternitate!) ¿i, în convorbirile dintre cei doi,
se aduc reale contribu¡ii cel pu¡in biografice. L-a
cunoscut pe Brâncu¿i în 1919, prin intermediul
pictorului Survage, care a vizitat-o în atelierul
såu: „Am pornit spre o pia¡å så-mi cumpår o
tejghea de lemn masiv pentru sculpturå. În
aceea¿i zi, mi-a pus ciocanul ¿i dalta în mâini.
ªi aståzi påstrez ciocanul la care el i-a fixat
atunci o dârjalå de lemn”. Ucenicå ¿i colegå între
sculpturå, Mili¡a Påtra¿cu avea så-¿i desåvâr-
¿eascå artå, dar så ¿i consemneze unele mårtu-
risiri ale Maestrului, cum este cea despre Bor-
na/ Piatrå de hotar, operå care reprezintå „pro-
testul în fa¡a råpirii din nou a Basarabiei de
cåtre ru¿i”, fiind, în acela¿i timp, „un gest prie-
tenesc fa¡å de mine pentru cå sunt româncå
basarabeancå, la fel ca ¿i tine [Victor Cråciun].
Este tot o crea¡ie cu tâlc. ªi nu singura cu tâlc
direct na¡ional. Este vorba de readucerea, dupå
atâ¡ia ani, vreme în care n-o fåcuse, a Sårutului
ca model de înfrå¡ire. Vra så zicå Brâncu¿i cå
sårutul lui frå¡esc nu cunoa¿te grani¡e, cå toc-
mai Borna este o legåturilor de neam”. O copie
a acestor opere brâncu¿iene se aflå în curtea
fostei ªcoli de Arte de Meserii (azi Colegiul Na¡io-
nal „C. Brâncu¿i”) din Craiova.

La rândul ei, Mili¡a Påtra¿cu, drept recu-
no¿tin¡å pentru maestrul såu, a vrut så-i facå
lui Brâncu¿i un portret, cerin¡å insolitå, cunos-
când fiind faptul cå autorul „Por¡ii Sårutului”
nu pozase pentru nimeni. În cazul Mili¡ei, sculp-
torul a depå¿it a¿teptårile: nu numai cå a pozat,
dar chiar el ¿i-a modelat propriul chip, mai ales
pårul ¿i barba, astfel încât Portretul a devenit
Autoportret: „A¿adar, Bustul C. Brâncu¿i din
anii 1937-1938, cea dintâi sculpturå care îl
reprezintå pe cel mai de seamå deschizåtor al
noii perioade din arta modernå este o crea¡ie în
care însu¿i cel reprezentat a colaborat, punân-
du-¿i pecetea pe finisarea operei, sculpturå evo-
catoare ¿i autoportret, caz unic în crea¡ia de
acest gen al lumii”.

Ca mo¿tenitor universal al Mili¡ei Påtra¿cu,

Victor Cråciun a fåcut gesturi generoase: dupå
ce a donat Craiovei, Muzeului de Artå, copia în
gips a acestei opere, cu prilejul Zilelor Marin So-
rescu, în prezen¡a academicienilor Eugen Si-
mion, Maya Simionescu, Serge Faucherau, Vio-
rel Mårginean etc., va oferi curând Båniei acest
Portret-Autoportret Brâncu¿i, turnat în bronz
¿i care va fi amplasat în Pia¡a C. Brâncu¿i (fosta
Pia¡a Gårii), acolo unde copilul Brâncu¿i trudea
în cârciuma fra¡ilor Spirtaru. Acela¿i cap a fost
deja amplasat la Bucure¿ti ¿i Chi¿inåu, Craiova
fiind al treilea ora¿ al lumii care se bucurå de
aceastå realizare.

P.S. De ceva vreme, opinia publicå este tul-
buratå de o idee nåstru¿nicå: aducerea osemin-
telor lui C. Brâncu¿i de la Paris la Hobi¡a sau
Târgu-Jiu. Se pare cå se strâng ¿i bani pentru
acest „demers”, care va fi soldat nu numai cu
un e¿ec total, dar ¿i de o batjocorå a presei cul-
turale franceze. În primul rând, C. Brâncu¿i a
fost cetå¡ean francez, conform cererii sale olo-
grafe, publicate recent de Victor Cråciun. „Era,
în felul acesta, un român des¡årat, dar nedes-
rådåcinat, un român tråitor de o jumåtate de
secol la Paris, devenit cetå¡ean francez, parizian,
tråitor în atelierul såu ¿i înmormântat în apro-
pierea acestuia. Ca artist toatå via¡a a expus
ca «sculptor român». Oriunde ¿i oricând” (Paul
Rezeanu). Este exclus, deci, ca oficialitå¡ile pari-
ziene så-l cedeze.

În al doilea rând, în Montparnasse, Brân-
cu¿i este vizitat de turi¿ti din întreaga lume.
Dinu Såraru citeazå un discurs al pre¿edintelui
mexican, care anun¡a decizia sa de a duce trupul
neînsufle¡it al celebrului scriitor Carlos Fuen-
tes, la Paris, spre a fi „în våzul lumii”. Se com-
parå Hobi¡a sau Tg- Jiu cu Parisul?

În al treilea rând, avem noi drumuri moder-
ne (fårå gropi), autostråzi ca-n Occident pe care
så cålåtoreascå poten¡ialii turi¿ti? Nu avem, nici
la Hobi¡a, nici la „Coloana Infinitului”, WC civili-
zate spre a-i întâmpina cum se cuvine pe turi¿ti
sau pe brâncu¿ologii stråini.

Sunt ¿i alte criterii spre a demonstra cå
aducerea osemintelor lui Brâncu¿i nu e un act
de patriotism, ci de tembelism. Asta îmi aduce
aminte de anii imediat postdecembri¿ti când
statul român (¿i opinia publicå a fost mani-
pulatå) a angajat avoca¡i stråini spre a depista
conturile lui N. Ceau¿escu ¿i a råmas cu banii
da¡i. Påcat cå d-nul prim ministru a fost „învå-
luit” cu aceste cerin¡e absurde. Sfatul speciali¿-
tilor în acest sens este absolut obligatoriu.
Ridicarea unui cenotaf este o solu¡ie. C. Brân-
cu¿i trebuie så råmânå la Paris, „în våzul lumii”.

Tudor NedelceaTudor NedelceaTudor NedelceaTudor NedelceaTudor Nedelcea, Printre cår¡i ¿i oameni, Printre cår¡i ¿i oameni, Printre cår¡i ¿i oameni, Printre cår¡i ¿i oameni, Printre cår¡i ¿i oameni,,,,,
I, TI, TI, TI, TI, TipoMoldova, 2014, p. 101-105.ipoMoldova, 2014, p. 101-105.ipoMoldova, 2014, p. 101-105.ipoMoldova, 2014, p. 101-105.ipoMoldova, 2014, p. 101-105.
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Într-un studiu publicat în „Revista Teologicå-, Cålin Ciprian Talo¿
explicå originea muzicalå a psalmilor, sus¡inând urmåtoarele: „Colec¡ia
celor 150 de psalmi sa impus în cre¿tinism cu terminologia greacå de
„Psaltire-, dupå numele instrumentului øáëôÞñéïí (psaltirion). Acest termen
grecesc traduce, înså, variante ebraice de harpå – nnnnnçbelbelbelbelbel, , , , , nnnnnçbel bel bel bel bel åååååsssssôôôôôr r r r r  (harpå
cu zece coarde), kinkinkinkinkinôôôôôrrrrr. La început cuvântul øáëôÞñéïí a însemnat
propriu-zis instrumentul muzical cu zece coarde, apoi o cântare acom-
paniatå de un instrument de acest fel, iar apoi colec¡ia Psalmilor. Titlul
ebraic al Psaltirei este Sefer TSefer TSefer TSefer TSefer Tehilimehilimehilimehilimehilim sau prescurtat TTTTTilimilimilimilimilim – cartea lau-
delor, deoarece cuvântul TTTTTehilaehilaehilaehilaehila, înseamnå laudå, cântare de laudå, psalm
de laudå. Cântarea psalmilor se executa prin acompaniament instru-
mental, dupå cum reiese chiar din con¡inutul lor.- 1

În mod cert, cei care au reu¿it så scrie tålmåciri ale textelor biblice
sunt tråitori deosebi¡i ai slujbelor liturgice religioase, mai ales cå Psalmii
lui David sunt citi¡i în aproape toate slujbele de cult. Nu este important
cårei confesiuni apar¡in ace¿ti tålmåcitori, pe care i-a¿ numi divini, ci
este infinit mai pre¡ios faptul cå ei au reu¿it så transfigureze ¿i så påtrun-
då în esen¡a textelor scripturistice. Este bine înså a ¿ti cå Psalmii nu
sunt primele încercåri poetice vechi testamentare. Valeriu Anania2 amin-
te¿te cå în Cartea Facerii se gåse¿te Poemul lui Lameh, în Ie¿ire Cântarea
lui Moise ¿i Cântarea prooroci¡ei Mariam, în Cartea Numerelor aflåm
Cântarea Chivotului, Cântarea Fântânii, iar a doua Cântare a lui Moise
este în Deuteronom. Analizând cår¡ile biblice, autorul considerå cå Psal-
mii, Cartea lui Iov, Proverbele, Cântarea Cântårilor, Plângerile lui Ieremia,
cår¡ile profe¡ilor Avdia, Miheia, Naum, Avacum, Sofronie sunt, în întregi-
me, cår¡i poetice.

Cartea Psalmilor este „cununa poeziei vechi testamentare. Numele
ei vine de la psalterion, un fel de harpå a zilelor noastre, cu care era
acompaniatå recitarea sau cântarea imnurilor religioase. Din textele psal-
milor pot fi extrase cele mai gråitoare exemple de artå poeticå ebraicå,
îndeosebi asupra a ceea ce am amintit cå se nume¿te paralelism”3. Dintre
autorii de psalmi, ca specie liricå aparte în peisagistica religioaså, am
ales så surprindem câteva coordonate lirice din operele psaltice ale lui
ªtefan Aug. Doina¿ ¿i Paul Aretzu, urmând ca apoi så analizåm versiuni
poetice române¿ti ale Cår¡ii Psalmilor în operele lui Vasile Militaru, Traian
Dorz, ªt. Aug. Doina¿, Paul Aretzu, Eugen Dorcescu, ªerban Foar¡å.

Un poet renumit în perioada interbelicå a fost V V V V Vasile Militaruasile Militaruasile Militaruasile Militaruasile Militaru (1885
-1959). În afara numeroaselor sale volume de versuri, care au fåcut så
fie un poet foarte citit în perioada interbelicå, Vasile Militaru are meritul
de a fi dåruit literaturii române, precum ilustrul såu înainta¿, mitropolitul
Dosoftei, o Psaltire în versuri dar ¿i o carte de imnuri, Poemele nemuririi,
de o înål¡åtoare aspira¡ie de împlinire prin iubire ¿i suferin¡å, în nemurire,
a omului.

Despre Vasile Militaru meritå så ¿tim cå a fost ¿i el un „încarcerat-.
Ca ¿i V. Voiculescu, a fost arestat ¿i torturat în închisoarea de la Pite¿ti,
apoi la Craiova. De¿i deten¡ia sa începuse la o vârstå foarte înaintatå, la
74 de ani, el fusese condamnat la 32 de ani de închisoare, pentru cå
refuzå så scrie în favoarea regimului comunist (poetul declarase cå nu
poate „rima poporul cu tractorul”), ¿i pentru „uneltire contra ordinii so-
ciale” prin scrierile sale de facturå religioaså. A fost arestat la 8 ianuarie
1959 dar nu a rezistat prea mult, deoarece s-a stins din via¡å la 8 iulie
1959, dupå doar trei såptåmâni de la sfâr¿itul procesului såu ¿i stabilirea
sentin¡ei finale.

Publicatå pentru prima datå în 1933 ¿i reeditatå în anul 2000, Psal-
tirea în versuri a lui Vasile Militaru este una dintre tålmåcirile sensibile
din Vechiul Testament dar ¿i stihuirile sincere, curate ale graiului româ-
nesc, special publicatå spre a ajunge, cum însu¿i autorul a mårturisit în
Låmuriri la edi¡ia I: „am pus în versuri „Psaltirea” împåratului ¿i Prorocu-
lui David, – chibzuind cå, sub aceastå formå, minuna¡ii psalmi vor ajunge
mai repede la inima poporului, pentru ca astfel så gåseascå drumul cel
adevårat pe care så meargå în Legea Domnului.”4  Incipitul volumului se
aflå sub semnul Psalmodiei, poemul care prefa¡eazå psalmii lui Vasile
Militaru. Prin acesta, poetul aduce un elogiu divinitå¡ii, fiind un imn de
mul¡umire ¿i, în acela¿i timp, unul de smerire ¿i umilin¡å în fa¡a atotpu-
ternicului Dumnezeu: „Slavå ºie, Doamne, slavå ºie!/ Cel ce Preamårit
în Ceruri e¿ti,/ ªi, cu mila Ta, din ve¿nicie,/ Tuturora via¡å dåruie¿ti!/
Noi, în fiecare clipåa zilei!/ Cu påcatul ne legåm mereu./ Dar Tu, Cel ce
e¿ti Izvorul milei,/ Iartåne ca Unul Dumnezeu!”. Urmând exemplul rugå-
ciunilor de cult, poetul are grijå ca, înainte de a publica textele propriuzise,
så explice „Ce este Psaltirea”, apoi så aminteascå în ce momente grele
ale vie¡ii omului este bine så fie citi¡i psalmii (indicând ce psalmi ar trebui
citi¡i), la care adaugå câteva „Rânduiri låmuritoare”, din care aflåm cå
„pe lângå zugråvirea feluritelor ståri suflete¿ti ale omului, psalmii sunt ¿i
prevestirea prooroceascå a Mântuitorului. Sfântul Ioan Gurå de Aur pune
cartea Psalmilor nu printre cår¡ile didactice, ci printre cele prooroce¿ti”5.

Psalmii lui Vasile Militaru sunt mai ales rugåciuni ale unei inimi
credincioase care tråie¿te liturgic, rescriind Psaltirea ¿i adaptând-o su-
fletului såu pentru ca ¿i ceilal¡i så aibå o mai bunå în¡elegere a textelor.

Cartea Psalmilor – teme literar religioase de circula¡ie universalå

Maria”Daniela Pånåzan

Invoca¡iile ¿i tråirile lirice poartå ampren-
ta stilului personal, inconfundabil. ªi Va-
sile Militaru î¿i construie¿te psalmii încadrândui în specii diferite, astfel
cå existå imnuri, rugåciuni, psalmi regali, psalmi mesianici ¿i catisme.
Aceastå împår¡ire a psalmilor apar¡ine, de altfel, cercetåtorilor ¿i editorilor
biblici (Vasile Militaru a folosit edi¡ia Bibliei în traducerea lui Necodim
Munteanu, Vasile Radu ¿i Gala Galaction).

Psalmul 1 este asemånåtor cu psalmul biblic, un psalm de laudå a
celor care urmeazå calea Domnului ¿i care nu stau la sfat cu cei necre-
dincio¿i. Versetele sunt aranjate în paginå tot dupå modelul biblic: „Fericit
bårbatul care binele de råu alege/ ªi n-ascultå niciodatå sfatul celor
fårå de lege;/ Fericit cel ce pe drumul påcåto¿ilor, un pas/ N-a fåcut ¿i
niciodatå n-are pe-acel drum popas.../ Ci, pe cåile luminii, al lui suflet
stå mereu,/ Adâncind mereu cu mintea Legile lui Dumnezeu...” În Psalmul
6, unul dintre psalmii pocåin¡ei dar ¿i psalm mesianic, regåsim atitudinea
cre¿tinå de smerire ¿i umilin¡å, cerând milå ¿i îndurare Celui Atotputer-
nic: „Nu må bate, Doamne Sfinte, în mânia Ta cea mare,/ În urgia Ta,
Pårinte, nu-mi aduce azi mustrare!/ Milå ai de mine, Doamne, vindecå a
mele oase,/ Care tremurå acuma, slabe ¿i neputincioase!/ Sufletul în
mine, Doamne, tulburat e aståzi foarte.../ Tu, cu mila Ta, Ståpâne, pânå
când vei sta departe?/ Doamne-ntoarce-Te la mine, – mila Ta så må
încapå;/ Pentru mila Ta, de moarte sufletul meu azi îl scapå.”

O capodoperå a Psalmilor biblici este Psalmul 103, care este citit în
slujbele de cult, cu deosebire în slujba Vecerniei. Poem profetic, acest
text exprimå înså ¿i recuno¿tin¡a ¿i mul¡umirea fa¡å de toate lucrurile
create de Dumnezeu. Parafrazare a Cår¡ii Facerii, Psalmul 103 simboli-
zeazå atât Facerea lumii, cu toate cele create de Dumnezeu în cele ¿ase
zile, dar prefigureazå ¿i rolul de Mântuitor pe care-l va avea Fiul lui
Dumnezeu „la plinirea vremii”, precum ¿i caracterul eschatologic al ordinii
lumii create. În acela¿i timp, psalmul este unul de laudå ¿i preamårire a
divinitå¡ii pentru purtarea de grijå fa¡å de toate cele create, våzute ¿i
nevåzute, astfel încât omul så se bucure de ele. Invoca¡ia de la început
este gråitoare în acest sens: „Din paraginile tale,/ Scoalå, suflete al meu,
ªi ridicå osanale,/ Pururea, lui Dumnezeu.../ Doamne ce nemårginitå e
puterea Ta!... Sub soare,/ Cine poate s-o cuprindå? Cine poate s-o
måsoare?...”.

Psalmii lui Vasile Militaru sunt o realizare deosebitå a literaturii in-
terbelice ¿i ar fi avut ¿i aståzi succesul din 1933, dacå ordinea ¿i rostul
lumii nu s-ar fi schimbat radical în ultimele decenii. Din påcate, asiståm
aståzi la un proces acut de desacralizare a lumii (exact ceea ce spunea,
nu cu mult timp în urmå, Mircea Eliade), al cårei curs nu pare så se mai
întoarcå în matca fireascå a sacrului.

Traian Dorz (1914-1989) face parte din categoria creatorilor de psalmi
– mårturisitori ai Iubirii fa¡å de Dumnezeu. Prin voca¡ia sa misionarå ¿i
lucrarea lui deosebitå desfå¿uratå în cadrul mi¿cårii „Oastei Domnului”
din Sibiu, Traian Dorz a råmas pânå aståzi ca un autor al Cântårilor
nemuritoare ale Oastei. Nåscut chiar în ziua de Cråciun, la 25 decembrie
1914, Traian Dorz a fost un mårturisitor al Domnului Hristos cåreia
închinatu-i-a întreaga-i via¡å: „Când m-am nåscut cu trupul acesta printre
voi era ¿i nor ¿i noapte ¿i iarnå ¿i råzboi... ce ståri nefericite, cum s-au
råsfrânt durut cu toatå amåråciunea pe via¡a mea de lut...”6 Precum to¡i
gânditorii ¿i scriitorii cre¿tini care n-au acceptat colaborarea cu regimul
comunist, ¿i Traian Dorz a avut de suferit, fiind condamnat de ¿ase ori,
urmând în total 17 ani de închisoare, iar pânå la sfâr¿itul vie¡ii a avut
parte de „domiciliu for¡at”.

Reeditatå la Editura Oastea Domnului din Sibiu, întreaga Cântare
nemuritoare a poetului Oastei, Traian Dorz, este azi tot mereu cititå ¿i
...citatå. Medita¡ii, imnuri, rugåciuni, proverbe, poezii, psalmi, colinde
sau cântece, toate alcåtuiesc o bogatå comoarå a unui mare ¿i vrednic
Osta¿ al Domnului, comoarå poeticå de care azi ne bucuråm ¿i noi, cei
care descoperim timid un trecut de luptå biruitoare: „Traian Dorz este
un exemplu de felul în care un poet nåscut cu o înzestrare neobi¿nuitå a
renun¡at så-¿i perfec¡ioneze talentul în direc¡ia slujirii propriei perso-
nalitå¡i artistice, pentru a lua calea slujirii celuilalt eu, care se alcåtuie¿te
în clipa când fiin¡a acceptå så-¿i asume rolul de parte în întregul care
este Biserica lui Hristos.”7

Cântårile Psalmilor constituie o operå de cåpåtâi a lui Traian Dorz.
Bine închegat tematic, acest volum este o versificare modernå a celor
150 Psalmi biblici. Având predecesori pe Mitropolitul Dosoftei ¿i pe poetul
contemporan Vasile Militaru (al¡i autori de psalmi moderni fiind pânå la
el Alexandru Macedonski ¿i Tudor Arghezi), Traian Dorz este un profund
poet cre¿tin, ancorat suflete¿te în poezia psalmilor. Fidel textului biblic,
poetul preferå totu¿i o numerotare diferitå de edi¡ia lui Vasile Militaru,
astfel cå, de exemplu, Psalmul 50 este, la Traian Dorz, Psalmul 51. Se
pare cå acest lucru se datoreazå diferitelor traduceri ale psalmilor: fie
din limba greacå, fie din limba ebraicå. Diferen¡a constå în faptul cå
Psalmul 9 are douå pår¡i într-o traducere iar în cealaltå, partea a doua a
Psalmului 9 este numerotatå ca Psalmul 10 ¿i de aici diferen¡a. Altfel,
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sensul este acela¿i, påstrându-se tonalitatea ¿i mesajul biblic pentru
fiecare psalm în parte. Poetul se adânce¿te ¿i se cufundå în frumuse¡ea
neasemuitå a cuvântului ¿i a cântårii. Imnurile sale poetice se înlån¡uiesc
la fel ca ¿i cele ale lui David. Numerotate de la 1 la 150, poemele fac
trimiteri biblice clare iar tålmåcirile originale ilustreazå prezen¡a unui
versificator delicat, profund credincios, foarte bine cunoscåtor al textelor.

De exemplu, a¿ remarca psalmii în care este preamåritå divinitatea
¿i purtarea de grijå a lui Dumnezeu fa¡å de fåptura umanå. Este firesc ca
poetul så insiste asupra acestei teme biblic, cu toate cå fidelitatea fa¡å
de Biblie nu este trunchiatå. Înså, trebuie så ¡inem cont de faptul cå
poetul a scris Cântårile Psalmilor pentru uzul credincio¿ilor, nicidecum
pentru slujbele de cult. ªi tot poetul a reu¿it så compunå muzica câtorva
texte importante, astfel încât era mai u¿or pentru credincio¿i så cânte
psalmii în adunårile de cult. De o modestie rarå, Traian Dorz î¿i intituleazå
volumul Cântårile Psalmilor, sugerând prin aceasta ideea cå ele au fost
versificate doar spre a fi cântate.

O observa¡ie aparte meritå însemnårile fåcute la începutul fiecårui
psalm. Acestea ar putea fi considerate fie subtitluri ale Psalmilor, fie lå-
muriri suplimentare referitoare la instrumentele muzicale ce ar trebui
folosite în cântarea psalmului, la anumite evenimente din via¡a socialå a
regelui David sau chiar din via¡a sa personalå. Iatå la Psalmul 39 putem
citi cå este „Un psalm al lui David. Cåtre mai-marele cântåre¡ilor. Cåtre
Iedutun”, sau Psalmul 51 gåsim urmåtoarea însemnare: „Un psalm fåcut
de David. Fåcut când a venit la el proorocul Natan. Dupå ce intrase David
la Bat-ªeba”, sau la Psalmul 52 care este: „O cântare a lui David. Fåcutå
cu prilejul celor spuse de Doeg Edomitul, lui Saul, când spunea: „David
s-a dus în casa lui Abimelec”. Înså trebuie så adåugåm cå nu to¡i psalmii
au aceste însemnåri ¿i cå variante ulterioare (edi¡ia Valeriu Anania ¿i
versiunea ªerban Foar¡å) le vor folosi în tålmåcirile lor. În Psalmul 23 (O
cântare a lui David) remarcåm o puternicå amprentå personalå. Din ver-
suri se resimte bucuria scrierii ¿i tråirea autenticå a rugåciunii de mul¡u-
mire fa¡å de Dumnezeu pentru purtarea de grijå ¿i ajutorul divin. Se
observå cu lejeritate ritmul melodic al textului ¿i prezen¡a refrenului,
dovadå cå textele sunt cântåri pe harfa inimii poetice de-o rarå credin¡å
¿i puritate a gândurilor.

Mult îmbogå¡it fa¡å de textul original românesc (cel consacrat e Psal-
mul 22), psalmul lui Traian Dorz este o metaforå vie a omului care crede
cu tårie în Pronia dumnezeiascå: „Domnul e Påstorul meu, lipså nu voi
duce,/ El må pa¿te-n verzi på¿uni/ ¿i la apå dulce, lângå ape de odihnå,
la på¿une dulce./ Sufletul mi-nvioreazå/ cu pove¡e-n lume,/ pe cårårile
Lui drepte/ pentru Sfântu-i Nume,/ pe-a lui drepte cåi må-ndrumå/
pentru Sfântu-i Nume./ Chiar umblând prin valea umbrei/ mor¡ii nu
m-a¿ teme;/ în tot locul Tu må mângâi,/ Doamne,-n orice vreme,/ cu
toiagul ¿i nuiaua/ Ta în orice vreme./ Tu-mi pui masa-n fa¡a celor/ ce
må våd cu urå,/ Tu-mi ungi capul ¿i-n paharu-mi/ torni peste måsurå.../
Fericirea ¿i-ndurarea/ vor fi-n veci cu mine/ ¿i voi sta în Casa-ºi Sfântå/
Doamne, lângå Tine,/ pânå la sfâr¿itul vie¡ii,/ Doamne lângå Tine!...-

De asemenea, muzicalitatea se resimte acut ¿i-n psalmii de laudå a
divinitå¡ii, precum Psalmul 33 în care este invocatå imnic Atotputernicia
divinå. Bucuria celor care cântå imnele credin¡ei se transformå, treptat,
în tråire ¿i extaziere låuntricå. Focul dragostei de Dumnezeu e bucuria
såltând pe coardele inimii iubitoare de semeni ¿i de Dumnezeu:
„Bucura¡i-vå în Domnul, voi, to¡i cei fårå de vinå,/ cåci vå ¿ade bine imnul
de mårire ¿i luminå!/ Låuda¡i pe Domnu-n harfe/ ¿i-L slåvi¡i din alåute,/
Så vå sune-n glas ¿i-n coarde/ noi cântåri necunoscute!/ Cåci Cuvântul
Lui e ve¿nic Adevår ¿i Bucurie/ ¿i lucrarea-I se-mpline¿te pururi, cu
credincio¿ie./ El iube¿ten veci dreptatea/ ¿i cinstita judecatå;/ bunåtatea
Lui cuprinde/ tot påmântul, lumea toatå.- Rugåciunea este continuatå
în psalmul urmåtor, când credinciosul este invitat så guste din bunåtatea
¿i dragostea divinå: „Gusta¡i – ¿i ve¡i vedea ce bun e Domnul ¿i-ndurat,/
ferice-n veci de omul care se-ncrede-n El cu-adevårat!/ .../ Veni¡i, fii,
¿i-ascul¡i, cåci frica de Domnul vå voi învå¡a./ O, cine-i cel ce vrea via¡a
¿i zile fericite vrea?/ .../ De-a pururi Domnul este-aproape de-acel cu
sufletul zdrobit/ ¿i mântuie¿te pe acela cu cuget bun ¿i duh smerit. “

Tot un Psalm de laudå este Psalmul 106, a cårei tålmåcire surprinde
prin bogå¡ia ¿i armonia limbii poetice române¿ti, ca ¿i linia melodicå
specificå lui Traian Dorz. Precum Psalmul 103, ¿i acesta con¡ine o întreagå
galerie de simboluri religioase legate de istoria poporului lui Israel, fåcând
trimiteri concrete la robia egipteanå ¿i trecerea Mårii Ro¿ii, la necredin¡a
acestuia care s-a închinat idolilor ignorându-¿i credin¡a, la alte episoade
din primele cinci cår¡i ale Vechiului Testament, cår¡i atribuite lui Moise:
„Så-L låudåm pe Domnul, to¡i, pe Domnul nostru Mare,/ cåci El e bun ¿i
¡ine-n veci adânca-I îndurare!/ Cine-ar putea a Lui ispråvi måre¡e a le
spune/ ¿i cine toatå slava Lui o va vesti pe lume?/ .../ Pårin¡ii no¿tri, în
Egipt, minunile-ºi uitarå,/ uitând a Tale înduråri,/ la mare n-ascultarå./
Dar El i-a izbåvit pe el, pentru-al Såu Mare Nume,/ ca så-¿i arate-a Lui
puteri ¿i slava Lui, în lume./ .../ Fåcut-au în Horeb vi¡el ¿i lui i
se-nchinarå/ ªi astfel, Slava lor, în chip de bou, ei ¿i-o schimbarå./ ªi
L-au uitat pe Dumnezeu, ¿i mântuirea-I mare,/ Minunile din ¡ara Ham
¿i semnul de la mare.”

Poetul Traian Dorz face parte din spe¡a celor care au crezut pânå la
capåt în puterea rugåciunii ¿i a poeziei de-a recrea lumea, de-a recrea
un spa¡iu sacru, în care så tråim bucuriile cre¿tine în lini¿te, cântare ¿i
psalmodiere a bunåtå¡ii divine. Prin opera sa, el råmâne nu numai poetul
Oastei Domnului, ci ¿i unul dintre cei mai prodigio¿i autori de literaturå
religioaså, opera lui numårând câteva mii de pagini de poezii, dar ¿i de

medita¡ii cre¿tine, toate ilustrând imaginea unui sensibil ¿i delicat poet
al literaturii veacului trecut.

ªªªªªtefan Aug. tefan Aug. tefan Aug. tefan Aug. tefan Aug. DoinaDoinaDoinaDoinaDoina¿¿¿¿¿ (1922-2000) este pseudonimul literar al lui
ªtefan Popa. Membru fondator al Cercului literar de la Sibiu, ªtefan Aug.
Doina¿ a publicat mai multe volume de poezie, criticå literarå sau eseuri,
iar volumul de Psalmi constituie o încununare a crea¡iei sale lirice ¿i o
reîntâlnire, probabil definitivå, cu Dumnezeu. Despre ªtefan Aug. Doina¿
s-a spus cå el „este ultimul mare poet român al cårui univers poetic se
primene¿te permanent sub o continuå suflare a sacrului. Sacrul în-
seamnå, pentru autorul unui proiectat volum de tinere¡e intitulat „Manual
de dragoste-” (1941-1948), iubire care se situeazå la origini ca un principiu
dåtåtor de via¡å ¿i î¿i prelunge¿te for¡a tainicå în prezent”8: „La început a
fost cuvântul IUBIRE./ respira¡ia ta ajunge pânå la mine,/ stranie, ca o
adiere de vânt, iar vântul/ stråjuie-n juru-ne ca o respira¡ie tainicå.-
(Poem)

Psalmii au apårut în anul 1997, fiind rodul cugetårilor poetice de
maturitate. Considerat un valoros poet neoclasic, ªtefan Aug. Doina¿ a
fost ¿i un excelent eseist, autor a numeroase studii ¿i eseuri despre poe¡i
români, ca ¿i un bun traducåtor (a tradus din Holderlin, Mallarmé, Paul
Valery, Giovani Papini, Martin Buber, Faust de Goethe etc.) Pentru poet,
Psalmii sunt „pragul ultim al evolu¡iei mele, aceasta inspira¡ie spiritua-
listå, religioaså”99

ªtefan Augustin Doina¿, în http:// www.observatorcultural.ro/
INTERVIU. Stefan Aug.DOINAS in dialog cu Emil Simandan*articleID_3159
articles_details.html, accesat la data de 4 decembrie 2007. Incipitul
poemelor stå sub semnul interoga¡iei retorice, pentru cå poetul se aflå
într-o febrilå cåutare: „Cum så Tentâmpin, Doamne, – cu ce rugå?/ Ai
fost copac, acum e¿ti buturugå./ Vrei så må scol eu însumi din genunchi/
så-ºi fiu coroanå verde, så-ºi fiu trunchi?/ S-a¿ez cu vârful degetelor
mele/ pe-acelea¿i bol¡i de fum acelea¿i stele?/ Eu, cel bolnav de bine ¿i
de råu,/ vrei så må-nal¡ aici în locul Tåu.- (Psalmul I)

Poetul retråie¿te experien¡a hristicå supremå ¿i reu¿e¿te så dea glas
unei idei filosofice pascaliene, care sus¡ine cå Hristos se aflå pe cruce, în
agonie, pânå la sfâr¿itul veacurilor, credin¡å izvorâtå din marea Înviere
pe care înså omul nou, « computerizat », de la sfâr¿itul mileniului al doilea
cre¿tin, ¿i-o disputå diferen¡iat ¿i necre¿tine¿te: « Nu Te revåd eu zilnic
pe-nserate,/ ¿i nu må-mproa¿cå sângele ¿i apa/ care se despår¡iserå în
Tine/ ca-n orice Dumnezeu ce vrea så moarå ?/ Dar ei sunt bucuro¿i
så-ºi cerceteze mormântul... Unde-i ?/ inima fiecåruia-i/ mormântul Tåu
¿i ei sunt fårå numår.../ Iar Tu agonizezi. Tu pleci urechea la tâlharii/
care-ºi disputå dreptul la Înviere. » (Psalmul VII) Dialogul cu divinitatea
decurge lini¿tit, în tihna rugåciunii intime când poetul îi invocå prezen¡a
necondi¡ionatå: «A¿azå-ºi bine capul/ în poala mea ¿i trage-un pui de
somn./ Te voi trezi la ceasul judecå¡ii.» (Psalmul VIII).

Interoga¡iile retorice ¿i invoca¡iile abundå în psalmii lui Doina¿.
În Psalmul XIV, rugåciunea poetului este de implorare a iubirii divine.
Poetul în¡elege cå fiin¡a umanå se poate împlini numai prin iubirea dum-
nezeiascå, liant între cer ¿i påmânt: „Doamne, iube¿te-mi ¡årâna flåmân-
då,/ cea care na¿te ¿i macinå totul:/ fragedå fie-mi mereu/ .../ Doamne,
a¿eazå-mi cristalul integru/ chiar la råspântia stelelor: singur/ så-¿i
lumineze-n penumbra ciudatå/ birul plåtit cu mirare iubirii./ Doamne,
întreg vreau så-ºi stau înainte!-

Viziunea apocalipticå este redatå în Psalmul XV, prin care poetul
reu¿e¿te så împleteascå imaginea biblicå (Apocalipså 3, 16) cu cea poeticå,
sugerând iminen¡a unui sfâr¿it indecis, pentru cå „Nici înger, nici bestie?/
Doamne, scuipat sunt/ de gura ta zilnic: fiin¡å cålâie,/ nici caldå, nici
rece: sau poate cå totu¿i/ ¿i una ¿i alta, ¿i fårå iertare/ zvârlit dintr-un
prag înspre altul al firii:/ în zi de duminecå umblu-ntre îngeri,/ în zile de
lucru-ntre fiare. ªi-atât de gråbite sui¿ul ¿i-ntoarcerea-n gol cå/
aprinderea mea este stingere...”

Aflat în postura unui psalmist modern, care se tânguie ¿i cere „noi
låstari” divinitå¡ii, Doina¿ pare a¿i revendica poetica Psalmilor din cea
arghezianå. Înså, spre deosebire de Arghezi, el nu cere semne ¿i minuni
concrete, cere Iubire: „Tu, nefiind nimic din toate câte/ îmi dau târcoale,
mândre sau urâte, / ce fel de chip se cade så iubesc/ spre-a Te iubi sub
chipul Tåu ceresc?” (Psamul XXIII)

Într-un alt Psalm, XXXV, poetul se descoperå pe sine însu¿i ca un
cålåtor spre divinitate, urcând pe Muntele Måslinilor, pentru a se convinge
cå Dumnezeu nu mai este, în prezent, acolo. Cåutarea nu este înså zadar-
nicå. Poetul îl aflå pe Cel Prea-bun în plânsul care inundå obrazul fiin¡ei:
„Ce-mi mai råmâne, Doamne?/ Doar så urc/ pe Muntele Måslinilor, ca
Tine,/ så våd: mai e¿ti acolo? Poate plânsul/ care te-a-ncovoiat cu
fruntea-n pulberi/ va curå¡a obrazul meu de lacrimi.”

Comparându-se cu Sfântul Ioan al Crucii, care-a våzut „mireasa
sufletului såu/ cum se-ntâlnea cu ginga¿ul ei mire”, Doina¿ se redesco-
perå pe sine în aceastå întâlnire definitivå cu Poezia, care este Cuvântul
sau Rana Domnului: „Tu, Doamne, care pe påmânt e¿ti Verbul/ po¡i så
må ier¡i cå n-am ¿tiut så tac?/ Rånit de dragoste, se-ndreaptå cerbul/
pânå pe malu-abrupt al unui lac:/ acolo apa, norii ce se plimbå/ ¿i vântul
nalt sunt singura lui limbå.” (Psalmul XLVIII)

Poetul se stråduie¿te necontenit så-l defineascå, så-l facå så aparå
din ce¡uri. Iatå numai câteva dintre „defini¡iile” la care recurge în cei
(exact) 100 de psalmi: Domn al morilor de vânt (¿i concurent suprem al
lui Don Quijote), Verbul, geometrul unui cerc, visatul rod (într-un pom în
care noi suntem frunze), un fel de råsuflare, cutreier de raze mistice prin
creier, timpul, pasåre nicicând våzutå, Domn al armoniei de comete,
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izvor de spatii, suflu trinitar, copac (si de la
un moment dat copac uscat), frate vitreg cu
Neantul, abis.”10

Experiind tråiri duhovnice¿ti alese dar mai
ales cutremurându se de micimea ¿i îngustimea
fiin¡ei umane, poetul cautå permanent o porti¡å
de ie¿ire din spa¡iul lumii ¿i intrare în paradisul
celest. Sim¡indu-L prea îndepårtat pe Dumne-
zeu, el nu renun¡å la luptå ¿i la cåutarea sen-
sului divinitå¡ii, pentru cå nådejdea îi då pu-
terea så creadå în sfâr¿itul mântuitor: „Doam-
ne, apropie-Te ! Fluturå-mi zdrean¡a/ îndåråd-
nicå a luminii Tale, speran¡a:/ înaintea Ta, cu
fruntea mirosind a påmânt,/ så må târâie fårå
de milå Duhul cel sfânt.” (Psalmul LXVIII).
De¿i uneori oscilant, poetul manifestå întreagai
credin¡å, mai ales spre finalul poemelor, sesi-
zând cât de neascultåtor este omul care trebuie
så asculte poruncile divine ¿i så le îndeplineas-
cå fårå cârtire. Socotindu-se pe sine vinovat
fa¡å de Dumnezeu pentru neascultare, el se
comparå cu biblicul Iona cerând iertare: „Dacå
obiceiul Tåu de-a tot ierta/ scoate de sub såbii
crima. Milostive,/ scuipå-må cu scârbå din
fiin¡a Ta/ så må pot întoarce liber în Ninive.-
(Psalmul LXXXXIX).

Ultimul Psalm este comparabil cu poemele
biblice finale scrise de regele David, prin care
poetul aduce laudå Celui ce este Lumina, dove-
dind astfel cå sa întâlnit cu divinul în sufletul
ce-¿i dorise a se întoarce, liber, la adevårata
Iubire ¿i credin¡å: „Låuda¡i pe Dumnezeu ca iz-
vor de spa¡ii,/ ca vedere cumpånå de har,/ ce
na¿te-n suflet zåri ¿i constela¡ii!/ Låuda¡i-L ca
pe-un suflu trinitar/ al tuturor ¿i-al nimånu-
ia,/ care respirå-n lumi fårå hotar!/ Låuda¡i-L
pe Domnul nostru! Aleluia!” (Psalmul C).

A¿adar, Psalmii lui ªtefan Aug. Doina¿
sunt expresii metaforice ale receptårii profunde
a existen¡ei divinitå¡ii în via¡a poetului, deoare-
ce în viziunea lui „Dumnezeu este Cauza Prima-
rå ¿i Supremå a lumii, Originea ¿i Extinc¡ia,
Începutul ¿i Sfâr¿itul. Nu ar fi gre¿it dacå i-am
spune „eidå”, ca la Platon sau Prim Motor al
universului, cum îl define¿te Aristotel, sau „mo-
nadå” ca Leibnitz, sau esen¡å vitalå ca misticii.
Întro lume în pragul decaden¡ei, Doina¿ îl
repune pe Dumnezeu în drepturile Sale de odi-
nioarå, convins fiind de existen¡a vie a Aces-
tuia: entitate eternå, neperisabilå”11.

De¿i nu constituie o tålmåcire exactå a
Psalmilor biblici, crea¡iile lui ªtefan Aug. Doina¿
sunt originale ¿i constituie o încununare a ope-
rei poetului care-a scris timp de peste o jumå-
tate de secol de secol, fiind un important scriitor
român al secolului al XXlea, „unul dintre senio-
rii incontestabili ai literelor române contempo-
rane” ¿i „un important poeta doctus, oarecum
în contratimp cu modurile literare azi în vogå,
profund ¿i muzical”12.

Eugen DorcescuEugen DorcescuEugen DorcescuEugen DorcescuEugen Dorcescu (n. 18 martie 1942),
pseudonimul literar al lui Eugeniu Berca, este
un poet reprezentativ pentru lirica religioaså
româneascå. Opera sa liricå este vastå ¿i cu-
prinde aproape toate temele mari ale poeziei
religioase, de la poezia rugåciune la versificåri
poetice ale Psalmilor, ale Ecclesiastului, ale Pil-
delor sau ale Rugåciunii lui Manase.

Versificarea Psalmilor ocupå un loc însem-
nat în opera lui Eugen Dorcescu. Profund în
gândire, folosind un limbaj poetic original, Eu-
gen Dorcescu impresioneazå prin limpezimea
¿i tråirea poeticå, prin sintaxa afectivå a frazei
¿i prin frumuse¡ea, dacå nu chiar puritatea,
gândurilor lirice exprimate. Discursul poetic
urmåre¿te doar tangen¡ial dorin¡a de versifi-
care a psalmilor biblici. Meritul poetului este
acela de a contribui substan¡ial la îmbogå¡irea
sentimentelor psaltice exprimate ¿i la readap-
tarea lor pentru o în¡elegere adecvatå a citito-
rului avizat de aståzi, ale cårei profunde sem-
nifica¡ii îi pot scåpa la o posibilå lecturå biblicå.
Originalitatea ideilor poetice respectå înså pro-
blematica generalå a psalmilor lui David. De
exemplu, Psalmul 8 (biblic) începe cu versetele

„Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat
este numele Tåu în tot påmântul!/ Cå måre¡ia
Ta s-a înål¡at în tot påmântul”. În Psalmul 8 al
lui Eugen Dorcescu este påstratå tema ¿i anu-
me: preamårirea divinitå¡ii ¿i cuvinte de laudå
aduse lui Dumnezeu ca Împårat universal, dar
în acela¿i timp, este inseratå în text tråirea per-
sonalå, fiind evidentå încercarea de a adapta
discursul liric la cerin¡ele poeticitå¡ii moderne:
„Numele Tåu, o Doamne, cât e de minunat!/
Nu-L poate nici cuprinde, nici absorbi cuvân-
tul./ Cu slava-ºi deopotrivå cutreierå påmân-
tul/ ªi slava Ta deasupra de cer s-a ridicat.-

Foarte frumoase sunt versetele dedicate
rela¡iei divinitate – umanitate, în care este evi-
den¡iatå apropierea tainicå dintre Dumnezeu
¿i om, amprenta liricå personalå sim¡indu-se
permanent atât prin exprimarea sentimentelor
¿i tråirilor cât ¿i prin folosirea pronumelui per-
sonal la persoana I: „Îmi zic: Ce este omul, la el
de Te-ai gândit?/ Cei el, så-l iei în seamå, så-l
ai în cercetare?/ Aproape ca pe îngeri l-ai pus
¿i pre¡uit/ ªi-ai înecat în glorii fåptura-i pieri-
toare./ L-ai înål¡at în cinste, l-ai dat în ståpâ-
nire/ Tot lucrul mâinii Tale. Sub talpa lui ai
pus/ ªi oile ¿i boii ¿i pasårea de sus,/ ªi fiarele
¿i pe¿tii zvâcnind ca o sclipire.../ Numele Tåu!
Ce tainic ¿i ce mirific este/ Pe-ntinderea de
humå ¿i-n mårile celeste!”

Aceea¿i temå a slåvirii divinitå¡ii apare în
Psalmul 19. Limbajul poetic curge solemn, im-
plicând înså ¿i o rela¡ie afectivå continuå cu
divinul. De mare fine¡e ¿i efect stilistic sunt
inversiunile poetice (care sunt, de altfel, o
tråsåturå importantå a poeziei Vechiului Tes-
tament) ¿i metaforele realizate prin propozi¡ii
eliptice de predicat: „Spun cerurile slava Dom-
nului/ ªi-ntinderea – lucrarea mâinii Lui./
Ziua o spune zilei. ªi, la fel,/ Noaptea gråie¿te
nop¡ii despre El./ [...] Prime¿te-mi, Doamne, cu
bunåvoin¡å,/ Cuvânt, ¿i sim¡åmânt, ¿i con¿-
tiin¡å / Tu, Cel Etern ¿i Unic Dumnezeu./ Tu,
Stânca mea, Liberatorul meu!”

Psalmul 23, supranumit „Psalmul Bunu-
lui Påstor” constituie un psalm mesianic în care
este prefiguratå imaginea Mântuitorului Iisus
Hristos. Precum ¿i în ceilal¡i psalmi, Eugen Dor-
cescu ia identitatea psalmistului biblic, rostirea
poeticå personalå sporind subiectivitatea ¿i fru-
muse¡ea limbajului: „Acum, cå Domnul e pås-
torul meu,/ Oare de ce voi duce lipså eu?/ odih-
nå-mi då, på¿unile sunt verzi,/ Cu ape lini¿tite
¿i livezi./ Îmi întremeazå sufletul. De råu/
M-absolvå, cåci ador Numele Såu.-

Legåtura strânså dintre Dumnezeu ¿i om,
precum ¿i grija divinå fa¡å de existen¡a umanå
efemerå sunt ideile centrale din acest Psalm,
marcate în text prin folosirea monologului in-
terior. Subiectivitatea eului liric trådeazå o tråi-
re autenticå, vie, de esen¡å misticå, dar ¿i o
credin¡å nestråmutatå în puterea divinå: „O,
Doamne, chiar când calc a mor¡ii vale,/ N-am
teamå, cå-s sub paza mâinii Tale./ Pasul mi-l
la¿i så treacå ¿i så meargå,/ Strunindu-mi-l
cu în¡eleapta-ºi vargå./ Atunci to¡i vråjma¿ii
sunt de fa¡å./ O maså-mi pui Tu, dis-de-di-
minea¡å./ Capul mi-l ungi cu mir din cel mai
fin./ Paharu-mi se revarså de prea plin.”

Aceea¿i temå o regåsim ¿i în Psamul 40 în
care poetul contureazå metafore ale fiin¡ei aflate
sub pronia divinå. Apocalipticul „Vino, Doam-
ne!” are conota¡ii diferite: „Am a¿teptat pe Dom-
nul în råbdare/ ªi Domnul a venit. S-a aplecat/
Spre mine, cel pierdut. ªi-a ascultat/ Cuvântul

meu de-adâncå disperare./ Din groapa nimi-
cirii, din noroi/ M-a scos. Mi-a pus picioarele
pe stâncå.”

Poezia – rugåciune se aflå sub semnul gra-
¡iei ¿i muzicii divine, a inspira¡iei dumnezeie¿ti,
dovadå a profundei credin¡e a poetului, convin-
gerea acestuia fiind mårturisitå în metafora fe-
ricii: „Acela doar în lumei fericit/ Care se-ncre-
de-n Domnul. ªi-ocole¿te/ Pe mincino¿i, pe cel
ce se trufe¿te,/ Pe omu-nfumurat, nesocotit./
O, Doamne, înmul¡it-ai peste fire/ Minunile-ºi
spre noi. ªi gându-ºi bun./ Ca Tine nimeni
nu-i. Cum så le spun?” Aceastå metaforå este
reluatå în penultimul verset, dar în acesta
apare în asociere cu metafora iubirii: „Dar cei
care Te cautå så fie/ În Tine ferici¡i. Cei ce iu-
besc/ Salvarea Ta./ Ei pururea gråiesc: „Mårit
så fie Domnu-n ve¿nicie!” În acest fel, poetul
reliefeazå ajutorul divin ca simbol al legåturii
neîntrerupte ¿i a comuniunii dintre Dumnezeu
¿i om, idee care apare ¿i în finalul psalmului:
„Sårac sunt eu. Nefericit sunt eu./ Dar Domnul
mi-a venit în ajutor./ Tu îmi e¿ti sprijin. Tu-mi
e¿ti salvator./ Nu-ntârzia, o, Dumnezeul meu!-

Capodopera psalmilor råmâne, ¿i la Eugen
Dorcescu, Psalmul 50 (sau 51 dupå traducerea
masoreticå). Implorarea milei divine ¿i dorin¡a
acutå de purificare, de izbåvire a fårådelegilor
apar în compara¡ii ¿i metafore poetice limpezi:
„Dumnezeule, ai milå de mine, dupå marea,
dupå imensa bunåtate a Ta,/ Dupå bogå¡ia
îndurårilor Tale” (versetul 1), „Purificå-må,
curå¡e¿te-må cu isop ¿i voi fi/ Ne-ntinat ca un
zbor de zåpadå” (versetul 7), „Cåderile nu-mi
lua-n seamå, cåci de lacrimi sunt orb,/ Fåråde-
legile ¿terge-mi, cåci må-nec de suspine” (verse-
tul 9), „Nu må îndepårta de la fa¡a Ta nicioda-
tå./ Duhul Tåu Sfânt nu-L lua de la mine.
Fiindcå/ Mårturisesc: am gre¿it!” (versetul 11)
etc. Tot o capodoperå a genului este Psalmul
136 (sau 137). Fluen¡a frazei poetice ¿i ritmul
muzical dau for¡å discursului. Sensibilitatea
creatoare este purificatå de tråirea dramaticå
a exilului (fie acesta exil exterior, fie exil inte-
rior). Sentimentul înstråinårii este resim¡it du-
reros, precum plânsul de pe malul Vavilonului:
„Pe ¡årmuri, la Vavilon,/ Ne-am a¿ezat, gemând
¿i murmurând./ ªi-am început så plângem,
rând pe rând,/ Când ne-am adus aminte de
Sion./ Curgea alåturi fluviul, ca un ¿arpe,/
Unindus-e cu-ai lacrimilor stropi./ ªi noi am
prins în sålcii ¿i în plopi/ Firavele ¿i jalnicele
harpe.” În final, psalmodierea capåtå accente
incantatorii iar tensiunea liricå este situatå
aproape de paroxism (o regåsim în impreca¡ia
din ultimul verset) culminând în nevoia de regå-
sire de sine sau de reîntoarcere... Acaså, în pa-
radisul pierdut: „Cum am putea noi imnurile
Tale/ Så le-nål¡åm într-un påmânt stråin?/
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Noi, plini de-ndurerare ¿i venin,/ Såtui de umi-
lin¡e ¿i de jale?/ De-am så te uit cândva, Ieru-
salime,/ Uitat så fiu de înså¿i dreapta mea!/
Uscatå ca un ciot, ca o surcea,/ Så cadå ¿i så
zacå lângå mine. [...]/ Durerea noastrå-i sum-
brå ¿i adâncå./ Ferice de acel care-ntr-o zi/ Pe
pruncii tåi plåpânzi îi va izbi/ ªi-i va zdrobi ¿i-i
va strivi de Stâncå...”

Psalmii lui Eugen Dorcescu reprezintå o
capodoperå a literaturii române de la sfâr¿itul
secolului al XXlea, alcåtuind un månunchi de
poezii – rugåciune, rostite în nume personal,
dar potrivite sufletului modern (izat) de aståzi,
scrise anume pentru noi, cei care fiin¡åm în
aceastå societate de consum, desacralizatå ¿i
tot mai ...îndepårtatå de Dumnezeu: „Poet im-
portant, stråin de orice gesticula¡ie frondistå,
reprezentant de seamå al genera¡iei-sandwich
(„prinså” între explozia ¿aizecistå ¿i zgomotul
optzeci¿tilor), Eugen Dorcescu ne obligå, astfel,
la rândui, så-l redescoperim”13.

Cartea Psalmilor pre stihuri retocmitCartea Psalmilor pre stihuri retocmitCartea Psalmilor pre stihuri retocmitCartea Psalmilor pre stihuri retocmitCartea Psalmilor pre stihuri retocmitååååå
acum de acum de acum de acum de acum de ªªªªªerban Foarerban Foarerban Foarerban Foarerban Foar¡å¡å¡å¡å¡å este, dupå propria
mårturisire a autorului ªerban Foar¡å (n. 8
iulie 1942), în prefa¡a la volum, „un fel de com-
pila¡ie a 67 tålmåciri, în române¿te sau în alte
graiuri, ale faimosului text veterotestamentar”
iar textul propriu-zis „nu se vrea, nici n-are
cum så fie, unul canonic (de psalmodiat adicå
în biserici); dupå cum nu este nici unul de
ordin strictamente filologic, – inten¡ia lui fiind
una de naturå, în primul rând, poetic – literarå.

Datoratå poetului Ioan Petra¿ („un mai
tânår mentor”), aceastå carte este o contribu¡ie
originalå la promovarea speciei lirice a psalmu-
lui în literatura cultå. Poet de mare talent, ªer-
ban Foar¡å reu¿e¿te så dea limbajului artistic
psaltic o accentuatå notå de autenticitate ¿i de
originalitate: „ªerban Foar¡å construie¿te, înce-
pând cu aceastå Carte a psalmilor, înapoi
¿i-nainte, o spectaculoaså mare epopee perso-
nalå în care î¿i încheagå sensul toate volumele
sale, de la Texte pentru Phoenix (1976) pânå la
fragedul ¿i intens informatizatul Mr. Clippit &
Comp (2007). Miza intimå ¿i miza literarå fac
schimb de posturi, dramatismul rugii celuilalt
vine så ia în primire jocurile låsate parcå fårå
ståpân. Cum era ¿i firesc, dintr-o lecturå ca
aceasta, ie¿im împlini¡i. Suflete¿te, intelectual
¿i – nu în ultimul rând – detectivistic. Dupå
treizeci de ani de cåutåri, ªerban Foar¡å – cel
adevårat – a fost dibuit undeva în de¿ertul arab.
Undeva lângå apa Vavilonului. Poate cå a ajuns
aici dupå nesfâr¿ite pelerinaje, poate cå de aici
¿ia început drumul”14.

Psalmii „retocmi¡i” de ªerban Foar¡å al-
cåtuiesc o pleiadå de frumuse¡i ¿i profunzimi
ale limbajului artistic românesc de o valoare
inegalabilå. Apreciatå ca atare de critica litera-
rå, Cartea Psalmilor lui ªerban Foar¡å amin-
te¿te într-o oarecare måsurå de baladele lui
François Villon, caracteristicile limbajului fiind,
în mod inten¡ionat de frecven¡a arhaismelor ¿i
stilul artistic bogat în inversiuni verbale ¿i no-
minale. Mai mult, poetul face uz de valen¡ele
artistice ale limbii române vechi ¿i „inventeazå”
cuvinte ¿i expresii noi precum: „de nebine”,
„mai dezurzit-”, „slobod de primejdii”, „lacråmi-
le”, „pu¡ina glavå”, „slåbaznå”, „valoni de gin¡i”,
„necuminte”, „stråadânc”, „aibimån pazå”. Inci-
pitul Psalmului 17 marcheazå dorin¡a neståvi-
litå de prezen¡å a divinitå¡ii. Ruga poeticå în-
seamnå o mårturisire fa¡å de Cel chemat mereu
în ajutor: „Iubi-Te-voi – cå-mi e¿ti tåria/ ¿i iz-
båvirea, Doamne-al meu,/ nådejdea-mi, reazi-
mul la greu,/ corn al izbânzii mi-e¿ti, iar eu/
întru slåvire, din tåria/ de sus, chema-Te-voi
mereu. “

Versetele lui ªerban Foar¡å sunt poezii-ru-
gåciune ale unui suflet ce nådåjduie¿te în Dum-
nezeu, marcat profund de fiorul sacru al tråiri-
lor psaltice. Angoasa omului modern nu atinge
acest suflet care ¿tie cå: “Påstor mi-e Domnul,
– de nimic/ nu voi mai duce lipså. El/ pa¿te-n
paji¿ti verzi, în tihnå,/ tot El, la ape de odihnå/

må duce, – sufletu-mi, tot El,/ mi-l face ca de
copil mic ;/ pe drepte cåi må poartå, gra¡ie/
puternicului Nume-al Såu. “

În Psalmul 61, ideea este cå „trebuie så
fim ståpâni asupra patimilor ¿i så fim robi lui
Dumnezeu. Cåci altminteri este cu neputin¡å
ca sufletul så fie împårå¡it în acela¿i timp ¿i de
påcat ¿i de Dumnezeu. [..] Så ne supunem deci
lui Dumnezeu, pentru cå la El este mântuirea.
El explicå totodatå ¿i ce este mântuirea. Ea nu
este o simplå lucrare, un har oarecare care ni
se då pentru libertatea de slåbiciune, ci pentru
bunåstarea trupului”15. Prin acest psalm mesia-
nic, autorul ne invitå så meditåm asupra ne-
cesitå¡ii ca omul så asculte de Dumnezeu, så
fie råbdåtor, bun fiindcå mântuirea omului nu
poate veni decât de la El: “Supune-te lui
Dumnezeu,/ Lui singur, suflete al meu./ Cåci
de la El råbdarea-mi vine,/ mântuitoru-mi,
oare, cine/ ar fi så-mi fie, – cine altul,/ dacå
nu El, Cel Prea-Înaltul?.”

Antiteza luminå – întuneric, cunoa¿tere –
necunoa¿tere, prezen¡å – absen¡å apare simbo-
lic în Psalmul 114. Necesitatea stringentå de a
se sim¡i sub protec¡ia divinitå¡ii este cheia în¡e-
legerii ideii poetice. ªerban Foar¡å reu¿e¿te så
redea o stare de comuniune cu sacrul recunos-
când, în acela¿i timp, binele fåcut lui, ca persoa-
nå, de cåtre Dumnezeu: „Iarå mi-e bine/ mi-a
fåcut, când fost-am foarte/ înjosit ¿i gol, – pre
mine,/ Domnul m-a întors din moarte;/ ochii
mi-i i-a ¿ters de lacråmi,/ m-a ¡inut så nu alu-
nec./ Cât lumina-ºi, Doamne, sacrå-mi/ fi-va,
n-am så må întunec.”

„„„„„Poate ultimul mare poet romPoate ultimul mare poet romPoate ultimul mare poet romPoate ultimul mare poet romPoate ultimul mare poet romââââân cu geniun cu geniun cu geniun cu geniun cu geniu
lingvistic”lingvistic”lingvistic”lingvistic”lingvistic”1616161616     ¿i „având, probabil, în minte ¿i tex-
tele tocmite sau traduse în secolul al XVII-lea
(Psaltirea pre versuri a lui Dosoftei ¿i Biblia de
la Bucure¿ti a lui ªerban Cantacuzino), Foar¡å
nu ¿i-a reprimat ¿i bine a fåcut, având în vedere
tenta literarå a încercårii sale, o u¿oarå ten-
din¡å arhaizantå, de care nu se resimte înså
textul martor, actualizat dar ¿i conform cu ori-
ginalul, al lui Bartolomeu Anania. Men¡ionând
¿i plåcuta, totu¿i, anevoin¡å a nenumåratelor
intercalåri ¿i inversiuni sintactice, se cuvine
så remarcåm iscusin¡a (recunoscutå) ¿i reu¿ita
(la îndemâna celor pu¡ini) a celei mai recente
versificåri a Psaltirii, såvâr¿itå sub pana lui
ªerban Foar¡å, atât de frumos întocmitå livresc
de Editura Brumar.”17

Psalmii lui Dorel ViDorel ViDorel ViDorel ViDorel Vi¿¿¿¿¿ananananan recupereazå „topo-
suri biblice ¿i structuri identitare sacre, de la
Cåmara Cereascå împodobitå a Mântuitorului
pentru care cre¿tinul are nevoie de haina lumi-
noaså a sufletului, pânå la versuri care reite-
reazå concretul biblic”18. Nominalizat la Premiul

Mondial pentru poezie misticå din 2010, volu-
mul de Psalmi al lui Dorel Vi¿an propune o vi-
ziune liricå ineditå, „un moment recuperator
al Tainei care face din fiecare trecåtor prin lume
o posibilå punte, prin învecinare, cåtre Cer. Un
cer pe care posmodernitatea orgolioaså se în-
cåpå¡âneazå så-l imagineze adesea gol, cu un
Dumnezeu fugit din propria-i poveste, care ¿i-a
uitat fåptura nesupravegheatå ¿i pradå unei
libertå¡i cu care nu ¿tie ce så facå… Poezia psal-
micå devine, înså, un veritabil semnal de alar-
må ¿i o posibilå Scarå la cer…”19

Numerotate de la 151, în continuarea Psal-
milor lui David, poemele-rugåciuni ale lui Dorel
Vi¿an î¿i au seva în spa¡iul lirico-divin al Bibliei,
în cedrii Libanului ¿i apa Iordanului, în stânca
din Horeb sau în pârâul Chedron. Primul psalm,
Råspunde-mi, Doamne, dacå po¡i. Un cântec al
încercårii, invocå „golul- spiritual, vidul existen-
¡ei care are nevoie de înduhovnicire pentru a
se apropia de Cel pe care îl preaslåve¿te. O ade-
våratå biografie se na¿te în versurile acestui
psalm, prin care confesiunea prime¿te autenti-
citate. Sinceritatea exprimårii ¿i recunoa¿terea
greutå¡ilor vie¡ii sunt, de la început, semne ale
modestiei creatorului, ale smereniei artistice,
de-am putea så definim a¿a sentimentul ce
stråbate poemul. Scris în Ungaria, la 3 august
1999, acest prim psalm nu este altceva decât
începutul cântårii mistuitoare: „Doamne! E¿ti
atotputernic ¿i e¿ti mare,/ Dar golul ce-mi aco-
perå sfâr¿itul de cårare/ Må-ndrituie la o umi-
lå întrebare: / De ce mi-am sângerat picioarele
¿i trupul / Så tai cu barda un biet colnic prin
jungle/ Plinå de fiare ¿i de-ncurcatele liane
verzi/ Când la doi pa¿i de mine/ Ai pus
autostrada cu ¿aisprezece benzi?-

Lecturând cu aten¡ie nu po¡i så ignori
caracterul intertextual al psalmilor. Metaforele
blagiene sau argheziene sunt dovada dialogului,
peste timp, cu poezia religioaså a secolului al
XX-lea, cu textele sacre care au inspirat, secole
de-a rândul, marii creatori. Podmolul de lut, pe
care blagianul Suflet al satului ¿i-a sângerat
picioarele, devine, la Dorel Vi¿an, un „biet colnic
prin jungle-, o cårare spre Împårå¡ie, o vedere
a Luminii cere¿ti. Metafora drumului, a lungu-
lui drum spre Luminå, î¿i are originea în smere-
nie, în regåsirea de sine, dincolo de goliciunea
ce ne priveazå de adevårata libertate, pe care
cei ce se bucurå de „autostrada cu ¿aisprezece
benzi” nu o pot vedea ¿i nu o pot în¡elege. În
„plinåtatea” agasantå a omului postmodern,
måcinat de o o „mare trecere”, prea rapidå ¿i
necontrolatå, cre¿tinul autentic poate så reali-
zeze nevoie de Dumnezeu. Poate så-¿i dea sea-
ma ce goliciune spiritualå ne tranformå în „fia-
re”, în „ne-ncurcatele liane” ale vie¡ii noastre.
ªi tot blagian este versul „Vai mie, vai, ¡ie”, deve-
nit titlu ¿i refren al Psalmului 188, pe care poe-



Portal ~ Mãiastra - Anul XVII, nr. 1-2 (66-67)/2021          p. 119

tul Dorel Vi¿an îl considerå „A doua plângere”:
„Taci, så auzi cântecul coco¿ilor apocaliptici /
De pe crestele mun¡ilor Carpa¡i. / Taci, så auzi
valurile Mårii Negre / Pe care calcå Noul Iisus
sângerând/ ªi mugetul dobitoacelor de pe ma-
luri/ Ce catå så bea din spicuri uscate…/ Vai
mie, vai, ¡ie/ E vremea så ne întoarcem în Pus-
tie…/ Ascultå numai cum se trag zåvoarele…/
Elohim! Elohim! / Unde este lumea pe care am
visat-o?” De altfel, trebuie precizat cå autorul
î¿i subtitreazå poemele, dupå model biblic, nu-
mindu-le fie Cântare, fie Rugåciune, fie Plân-
gere, fie Cântec, pentru ca ultimul Psalm så
devinå, profetic, nu?, Apocalipså. Arghezianul
„Cuvânt potrivit” devine un strigåt de ajutor al
omului care con¿tientizeazå neputin¡a salvårii
dintr-un univers scåpat de sub control divin,
devenit lui însu¿i autosuficient: „Doamne,/ Tu
m-ai fåcut timid ¿i sâcâit/ ªi tot a doua zi mi-ai
dat/ Cuvântul potrivit…/ Ajutå-må måcar
acuma, Doamne!/ Ca atunci când voi pune
piciorul pe puntea/ Coråbiei Mårii,/ Fantomå
pornitå pe calea uitårii…/ Când matelo¡i/ Cu
pipe arzând în col¡urile gurii,/ Vor rupe odgonul
Drumului Mårii ¿i zgurii…/ Ajutå-må, Doamne,
så strig – dacå e cazul -/ Så nu må acopere/
Marea.”

Foarte interesante sunt asocierile inedite,
uneori ¿ocante, prin care autorul aduce în
prim-plan probleme ale lumii de azi: desacrali-
zarea, neputin¡a, triste¡ea, depresia, sfidåtoa-
rea lipså de credin¡å, pierderea sensurilor vie¡ii
în Hristos, toate îngemåneazå o imagine a sine-
lui care se redescoperå într-un spa¡iu gol, în
care strigåtul psalmistului nu mai are ecou.
Psalmul 164 aminte¿te de celebrul La apa Vavi-
lonului, versificat atât de frumos ¿i de Mitropo-
litul Dosoftei. Cei fårå ºarå î¿i cautå ºara:
„Doamne, må îngrozesc de semnele Cerului/
Ce îmi aratå/ Cå datinile neamului meu/ Sunt
de¿ertåciune./ Adunå turmele însetate, risipite
pe våi/ ªi le adapå./ Trimite, Pårinte, bocitoa-
rele Tale/ Så ne înve¡e fiicele bocet de jale,/
Pânå vor låcrima genele noastre/ Lipsite de
apå.// Doamne, am påråsit legea Ta/ ªi pe
mincinosul Baal l-am crezut./ Pedepse¿te, Ce-
rescule Tatå,/ Pe cei ce-n batjocuri ne-alungå
din ¡arå/Din rostul stråbun dårâmat ¿i vândut”.

Cele mai interesante poeme, care ies din
relieful plângerilor biblice, sunt cele nouå Ru-
gåciuni ¿i poemele care dialogheazå cu nease-
muita Cântare a Cântårilor. Unice în literatura
noastrå, prin modalitatea de abordare ¿i limba-
jul artistic inedit, poemele ce interefereazå cu
aleasa Carte a Vechiului Testament, capodo-
perå a liricii universale, sunt invita¡ii adresate
iubitei de a se bucura de frumuse¡ea fårå de
seamån a iubirii divino-umane: iubirea dintre
oameni se înduhovnice¿te, prin rugåciune, în
iubirea dintre om ¿i Dumnezeu, dintre suflet ¿i
trup, dintre cei care-¿i în¡eleg sensul vie¡ii.
Nebunia de care vorbe¿te Psalmul 162 nu este
alta decât „nebunia în Hristos”, sintagmå defi-

nitorie pentru viziunea cre¿tinå asupra exis-
ten¡ei noastre, amintind de vie¡ile sfin¡ilor ¿i
de martiri. Invita¡ia este angelicå: „Iubito, hai
så împingem nebunia pânå la capåt,/ så risipim
spre a ne îmbogå¡i/ prin dar…/ Så fim sfâ¿ia¡i
de cei ce-n iubire-s nevrednici/ ¿i via¡a ¿i-o trec
în zadar”. Adåugirile la Cântarea Cântårilor din
Imn pågân (Domnul ¿i-a adus aminte de mine),
care constituie Psalmul 184, constituie un imn
de slavå adus Iubirii, pe care-l putem socoti
capodoperå a ciclului de Psalmi scris de Dorel
Vi¿an. Aleasa inimii, Påstori¡a, „e un spic de
Rouricå ¿i Tremuråtoare”, cu ve¿mântul „pur-
puriu deschis,/ Urzit din Cânepa codrului,/
Båtut în albåstreala Sulimanului,/ Must
råzvråtit al miresmelor florilor/ påmântului”.
Rod al cântårii, iubirea omeneascå înflore¿te
în sufletul liric, devine înger, devine, asemenea
Maicii Domnului, u¿å de intrare în eternitate:
„Domnul ¿i-a adus aminte de strigåtele mele/
ªi mi-a trimis ajutor din preaplinul Lui/ Så-mi
învioreze sufletul./ Iubirea Lui mi-o då mie./
Ea este mare cât calea soarelui de la råsårit la
asfin¡it/ ªi iatå, când soarele aproape se ascun-
de,/ Domnul ¿i-a pogorât iubirea cåtre mine/
Prin sora noastrå ce adapå iezii…/ Påstori¡a
mea nu are pas de om,/ Ea-i înger vestitor ¿i
heruvim tâlhar/ Care furând deschide-n mine
o u¿å a nådejdii”.

 „Psalmii lui Dorel Vi¿an, de o laicå sacrali-
tate (contradic¡ia în termen e numai aparentå),
î¿i revarså gândurile, ¿i sim¡irea ¿i credin¡a în
cuvinte cu mireasmå de smirnå, de mir ¿i de
tåmâie, care pun cu atât mai subliniat în valoa-
re aspre formulåri moderne, ve¿tejind parcå på-
catele unei lumi contemporane nepåsåtoare de
suferin¡a aproapelui, o lume vinovatå de aro-
gan¡å ¿i låcomie, ahtiatå de putere, lipsitå de
milå ¿i de bunå-cuviin¡å20". Ce s-ar mai putea
spune? Dorel Vi¿an ne dåruie¿te, într-o viziune
artisticå originalå, o reinterpretare a Psalmilor

biblici din perspectiva creatorului postmodern
care modeleazå universul liric prin metafore
subtile, adaptând limbajul la rigorile poeticii de
azi. Foarte valoro¿i prin interpretårile poetice
oferite, Psalmii lui Dorel Vi¿an sunt medita¡ii
asupra destinului nostru pe påmânt, semn
divin, chemare låuntricå înspre rugåciune ¿i
redefinire a raportului om-divinitate prin invo-
carea Iubirii ca singura ¿anså de comunicare
cu Înaltul: „Când Iubirea ºi-o pui cuminecåtu-
rå/ Pe buzele iubitei înflorite ¿i moi./Nu-mi la¿i
nici rågazul så strig:/ Fugi ¿i nu privi înapoi…”
A¿adar, putem vorbi despre autori de Psalmi,
ca ¿i despre versiuni poetice biblice în lirica
româneascå a secolului al XXlea sau despre
adevåra¡i traducåtori, care înså valorificå în
tålmåcirile lor valen¡ele proprii filologice, de
inspira¡ie artisticå, exemplu concret fiind
Valeriu Anania: „Dacå în opera sa literarå Vale-
riu Anania se va fi stråduit a cenzura/ a meta-
morfoza glasul teologului, în diortorisirea Bibliei
întâlnim reversul: artistul este supus unor se-
vere constrângeri ¿i restric¡ionåri. Înså tocmai
„zgomotul de fond”, incanta¡iile ce råzbat în sur-
dinå din spatele expresiei asigurå, în cazul am-
belor instan¡e, originalitatea, autenticitatea ¿i
împlinirea paradigmei.”21
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POEZII POEZII POEZII POEZII POEZII ***** VIRGIL DIACONU
PLANdemia *

Niciodatå nu am crezut cå voi scrie din realitatea imediatå,
când i-realitatea imediatå era atât de aproape de mine.
ªi acum, iatå cå o fiin¡å din realitatea imediatå,
o fiin¡å minusculå, plinå de sânge ¿i de ventuze înfometate,
îmi intrå în caså prin toate canalele TV…
Ea se plimbå pe ecran de diminea¡a ¿i pânå seara,
plinå de sânge ¿i de ventuze înfometate,
måritå de un milion de ori, ca så o pot vedea
¿i ca så îmi bage frica în oase.

Vezi, to¡i redactorii TV relateazå de la fa¡a locului
despre numårul mare de mor¡i ¿i de sicrie flåmânde,
despre to¡i cei råpu¿i pânå acum în lume
de cåtre aceastå fiin¡å minusculå de import,
plinå de sânge ¿i cu 1000 de ventuze înfometate,
care se plimbå nestingheritå prin lume
¿i pe toate posturile TV, conform contractelor
încheiate de curând între Guvern ¿i trusturile de preså.
Fiin¡a aceastå plinå de sânge,
care a ocolit lumea ca så ajungå la mine.

Desigur, toate posturile TV participå la acelea¿i Plan.
Toatå media face reclamå acestei fiin¡e
nåscute în Laboratoarele Råului,
cu scopul de a face „curat” în jurul ei, pentru cå
deja suntem prea mul¡i ¿i facem prea multe probleme
Ocultei mondiale… A¿adar, prea multe revolte,
prea multe drepturi, prea multe libertå¡i.

Tocmai de aceea vor så ne bage frica în oase.
Tocmai de aceea ei plimbå pe ecrane
aceea¿i fiin¡å plinå de sânge,
acelea¿i informa¡ii funebre,
aceia¿i medici apocaliptici,
acelea¿i saloane de spital, pline ochi,
acelea¿i sicrie… Vezi,
PLANdemia preparatå în Laboratoarele Råului
are multe chipuri. Iar despre ea nu pot vorbi
decât medicii ale¿i de Guvern, plåti¡i de Guvern,
conform Marelui Plan ¿i fondurilor puse la dispozi¡ie.
Altfel, cum så ne bage frica în oase în mod „¿tiin¡ific”?

Trebuia fåcut ceva, iar oculta mondialå a gåsit solu¡ia
¿i a trimis-o pe aceastå fiin¡å însângeratå,
preparatå în Laboratoarele Råului, ca så facå curat…
O fiin¡å pe care nici nu o vezi cu ochiul liber,
înså pe care exper¡ii spaimei au avut grijå
så o måreascå de un milion de ori ¿i så o plimbe
pe toate ecranele TV ale democraturii noastre color,
de diminea¡å ¿i pânå seara, pe toate ecranele,
pentru ca tu så o vezi în toatå splendoarea ei lucifericå
¿i så î¡i intre bine în creier…,
adicå så î¡i creeze sinapsele fricii
¿i astfel så te ¡inå mai bine în leså!
Iar tu så stai în banca ta ¿i så le dai ascultare!
ªi så nu mai ie¿i în stradå ca så î¡i ceri drepturile,
ca în decembrie. Nemul¡umitule, revoltatule!

Deja Sinistrul sånåtå¡ii a interzis necropsiile,
a¿a încât to¡i mor¡ii vor fi pu¿i pe seama acestei fiin¡e
primite gratis din Laboratoarele Satanei,
pe seama acestei fiin¡e însângerate de atâtea victorii…
Vezi, inocularea fricii are metodele ei,
sinapsele spaimei sunt deja create.

Totul este spre binele tåu,
a spus reprezentantul ocultei mondiale, mai ales acum
cå am ¿ters de pe YouTube toate filmele nocive,
care aveau tupeul så ne contrazicå.
Nu î¡i få probleme, speciali¿tii no¿tri nu vor låsa
nicio urmå din filmele ¿i comentariile neautorizate de noi,
a¿a cå în final tot noi vom avea dreptate!
A¿a cå mai bine uitå-te la programele finan¡ate de noi
sau la filmele de dragoste…
În fond, ce este adevårul ca så î¡i ba¡i capul cu el?

ªi în timp ce adevårul este ¿ters de pe YouTube,
scânteile focului ve¿nic såturate de sânge
merg pe ecrane la bra¡ cu ultimii mor¡i,
cu sicriele din toatå lumea ¿i cu gropile negre.
Cu gropile negre såpate din vreme,
ca så nu ne prindå moartea nepregåti¡i…
Desigur, dupå cât de bine a fost plåtitå,
mass-media din toatå lumea a reu¿it så încuie în cu¿ti
milioane de cobai. Ni s-a dat chiar ¿i muzicå,
iar noi ascultåm extazia¡i acest cor al destinului,
dirijat de Oculta. ªi ne uitåm la filmele de dragoste,
chiar dacå noi nu mai avem dragoste…

Planul este pus destul de bine la punct.
Probabil cå se testeazå cât de ascultåtori putem fi,
închi¿i în  casele noastre de beton,
probabil cå se testeazå singuråtatea;
¿i ce randament putem da, noi, cobaii secolului 21,
în „serviciul de acaså”, în „universitatea de acaså”,
în „revolta de acaså”…
Probabil cå se testeazå cum suportåm
digitalizarea noastrå continuå ¿i ireversibilå.

Desigur, în acest timp deja se monteazå
în neuronii no¿tri camerele de luat vederi,
pentru ca ei så î¡i urmåreascå în secret
toate gândurile, nerv cu nerv ¿i celulå cu celulå.

Camerele de luat vederi vor filma totul,
iar gândurile tale vor fi afi¿ate pe ecran
literå cu literå, nerv cu nerv ¿i frunzå cu frunzå.
Gândurile tale vor fi postate pe ecranele Guvernului,
ciripit cu ciripit, nor cu nor, val cu val…

Gândurile tale vor fi afi¿ate pe marele ecrane,
pentru ca ei så ¿tie precis
când ie¿i în stradå så î¡i ceri drepturile
¿i astfel så fii oprit la vreme de for¡ele de ordine,
de bastoanele de cauciuc, de tunurile cu apå!
Pentru cå de-acum înainte
nu mai po¡i så gânde¿ti ce vrei tu så gânde¿ti
¿i ce nu î¡i då voie Oculta så gânde¿ti…

ªi dacå nu vor reu¿i nici cu presiunea mediaticå,
nici cu camerele de luat vederi din gândurile
¿i visurile tale, atunci vor încerca cu noile vaccinuri!
O injec¡ie pentru adormirea libertå¡ilor noastre,
pentru controlarea ¿i manipularea noastrå discretå
va fi de ajuns… Desigur, ciparea noastrå
va fi pentru ei o mare izbândå.
Dormi lini¿tit!, a spus reprezentantul Guvernului.

De-acum vom gândi noi pentru tine.
În fond, ce e adevårul ca så î¡i ba¡i capul cu el?

Dormi lini¿tit!, a spus reprezentantul.
Oricum, de aståzi necropsiile sunt interzise,
pentru ca noi så trecem totul pe seama acestei fiin¡e,
abia evadatå din Laboratoarele Råului,
låudat fie numele Sinistrului sånåtå¡ii
care a interzis necropsiile, låudat fie el, låudat!
Låudat fie el pe toate pe ecranele mântuirii noastre color,
pe toate ecranele råbdårii noastre color, låudat!
Låudat, pânå ce îi va gåsi Domnul un loc mai bun
de odihnå!

Dar nu vå face¡i griji, toate aceste restric¡ii,
teste ¿i experien¡e se petrec în toate ¡årile civilizate,
deci vå da¡i seama cå voi participa¡i
la un plan interna¡ional ¿i cå nu sunte¡i låsa¡i de izbeli¿te,
Doamne fere¿te!, a spus reprezentantul.
Oculta mondialå vegheazå asupra ta, dormi lini¿tit!
Existå un Plan. Pandemia este, de fapt, o PLANdemie.
Guvernul are grijå de tine, dormi lini¿tit!

Atâta doar cå scânteia din focul ve¿nic,
înecatå în sânge ¿i plinå de ventuze înfometate,
se ¡ine scai de mine, pe unde må duc.
Ea îmi spune destul de clar ce anume må a¿teaptå
dacå ies pe furi¿ din caså ca så fur o frunzå, un ciripit,
o razå din lumina Domnului; un nor, un val,
sau un ciob din stelele însåmân¡ate pe cer.

Da, ¿obolanii din ca¿cavalul puterii
ne a¿teaptå cu inima la control,
cu gândurile ¿i toate visurile la control, pentru ca ei
så ¿tie totul despre noi ¿i så ia måsuri din vreme,
dacå tot s-au såpat atâtea gropi, care au råmas goale,
dacå tot nu s-a fåcut planul de mor¡i urmårit!

Deja a sosit diminea¡a, iar cineva ne bate la u¿å…

                                Pite¿ti,                                Pite¿ti,                                Pite¿ti,                                Pite¿ti,                                Pite¿ti,
11 iunie-12 august 202011 iunie-12 august 202011 iunie-12 august 202011 iunie-12 august 202011 iunie-12 august 2020
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Istoricul ¿i criticul literar Stan V. Cristea –
autor al unor lucråri între care edi¡iile succesive
despre „Marin Preda” ¿i „Mihai Eminescu ¿i Te-
leormanul”, constituie veritabile repere de criticå
¿i istorie literarå – revine, în calitate de cerce-
tåtor al tradi¡iilor populare teleormånene, cu stu-
diul monografic TRADI TRADI TRADI TRADI TRADIºººººIA CIA CIA CIA CIA CÅÅÅÅÅLULULULULUªªªªªULUI ULUI ULUI ULUI ULUI ÎÎÎÎÎN JU-N JU-N JU-N JU-N JU-
DEDEDEDEDEºººººUL TELEORMAN. DE LA RITUAL LA SPEC-UL TELEORMAN. DE LA RITUAL LA SPEC-UL TELEORMAN. DE LA RITUAL LA SPEC-UL TELEORMAN. DE LA RITUAL LA SPEC-UL TELEORMAN. DE LA RITUAL LA SPEC-
TACOLTACOLTACOLTACOLTACOL (AIUS, Craiova, 2020, 424 p. +LX p.
ilustra¡ii color, urmate de Harta råspândirii
Cålu¿ului în jude¡ul Teleorman ca obicei, prac-
ticat în perioada 1840-2020 ¿i de o altå Hartå a
råspândirii Cålu¿ului în jude¡ul Teleorman ca
spectacol, prezentat de forma¡ii artistice, în
perioada 1935-2020).

Lucrând multå vreme la Centrul Jude¡ean
pentru Conservarea ¿i Promovarea Culturii Tra-
di¡ionale Teleorman, dl profesor Stan V. Cristea
a tipårit, cu sprijinul respectivei institu¡ii, prima
edi¡ie a acestei lucråri privind unul din ele-
mentele de cea mai mare valoare ale patrimo-
niului cultural imaterial teleormånean. Neconsi-
derând, nici atunci (în 2008), precum mårturi-
se¿te ¿i acum (în 2020), lucrarea definitiv în-
cheiatå, autorul revine, iatå, dupå mai bine de
un deceniu, cu edi¡ia a doua a lucrårii, „revåzutå
¿i adåugitå”, inclusiv pe baza cercetårilor ulte-
rioare de teren din anii 2010 ¿i 2016, beneficiind
¿i de aceastå datå de sprijinul institu¡iei men¡io-
nate.

Så precizåm, ¿i cu titlu de mândrie na¡io-
nalå, cå obiceiul privind Cålu¿ul sau Cålu¿arii
a fost proclamat de UNESCO în anul 2005 „drept
capodoperå a Patrimoniului oral ¿i imaterial al
umanitå¡ii”, apreciat de renumitul folclorist
Mihai Pop drept „cea mai importantå manifes-
tare folcloricå în care, în cadrul obiceiurilor,
dansul ca mod de expresie, are un rol prepon-
derent.”

Obiceiul, conform celebrului folclorist Ovi-
diu Bârlea, implicând ecouri ancestrale, reflectå
o vechime „foarte probabilå preistoricå, vådit
preromanå”. Iar Teleormanul, ca zonå de con-
servare a unor rituri stråvechi, a påstrat pânå
azi acest obicei, deopotrivå „rit” ¿i „spectacol”/
„dans de virtuozitate”, în care s-au coagulat
anumite particularitå¡i. E vorba de specificitatea
privind „ceremonia de constituire”, „de desfå¿u-
rare” ¿i, desigur, „jocul” ca atare, întâlnit doar
par¡ial în Vla¿ca ¿i Olt (Horia Barbu Opri¿an).

Obiceiul acesta spectacular, de teatru popu-
lar, oglindind anumite elemente de terapie
ritualicå, descinde dintr-un stråvechi cult so-
lar, cu dans în cerc (¿i cu trimiteri la zeul „Ca-
lus”), având deopotrivå aluzii agrar-fertilizatoa-
re ¿i taumaturgice (vindecarea de „ielele” smin-
titoare în zilele de Rusalii ¿i de alte boli). Obice-
iul, unul solar, deci diurn, cu implica¡ii ritual-
magice, vizeazå un ansamblu de activitå¡i ¿i ati-
tudini, de la constituirea grupului variabil de
jucåtori (de regulå 6-10) ¿i „juråmântul” cålu-
¿arilor în fa¡a „våtafului” (vizând loialitatea ¿i
„neabaterea” de la integritatea corporal-moralå),
la histrionicul Mutu cu sabia de lemn, personaj
pitoresc cu libertå¡i absolute, coordonator al jo-
cului, reprezentându-l pe zeul Cal ¿i ilustrând
parodic spiritul divin în ac¡iune, de care ascultå
to¡i ¿i care insuflå oarecare teamå (noi în¿ine
am sim¡it acest fior în copilårie, fiind martorii
„Cålu¿ului” jucat într-un sat din sudul Gorjului
¿i care cu timpul s-a pierdut, precum „Vicleiul”!).

Din anumite mårturii datând din secolul
al XVIII-lea rezultå cå obiceiul Cålu¿ului se
practica la popula¡ia daco-românå atât din nor-
dul (în provinciile istorice) cât ¿i din sudul Du-
nårii, chiar pe unele arii restrânse de bulgari ¿i
sârbi, atât în såptåmâna Rusaliilor cât ¿i în sår-

båtorile de iarnå, ale solsti¡iului alb. În ceea ce
prive¿te Teleormanul, Cålu¿ul se practica mai
în toate localitå¡ile, ¡inutul Vla¿ca fiind unul
foarte conservator în privin¡a tradi¡iilor popu-
lare. De unde ¿i viabilitatea acestui joc devenit
specificitate etno-folcloricå zonalå.

Joc plin de dinamism ¿i cu un vådit caracter
„spectacular” (evocat, cinematografic, excelent,
în scenariul „Morome¡ilor” de Stere Gulea, în
1987, dupå celebrul roman al lui Marin Preda!),
Cålu¿ul din Teleorman, ca obicei ancestral, altå-
datå la mare cinste, ¿i-a pierdut cu timpul – ne
previne cercetåtorul – „în mare parte din actele
¿i semnifica¡iile rituale originare, påstrând doar
accentul pus pe colindul din caså în caså ¿i pe
dansul ritual, adicå pe faptul cå «obiceiul trebuie
påstrat»”. Observa¡ia e valabilå ¿i în ceea ce pri-
ve¿te caracterul de „dans spectacular”, numårul
forma¡iilor artistice de cålu¿ari din jude¡ redu-
cându-se considerabil, obiceiul fiind men¡inut
în via¡å de anumi¡i „împåtimi¡i ai dansului cålu-
¿åresc”.

Studiul dlui Stan V. Cristea este, pe lângå
unele abordåri de etnologie ¿i etnografie mai
generale (studii colective, semnalåri par¡iale),
primul care se dedicå tradi¡iei Cålu¿ului din Te-
leorman: „Prin urmare, un studiu monografic
complex se cuvenea så porneascå de la aceste
acumulåri de informa¡ii ¿i interpretåri, spre a
mijloci o cunoa¿tere aprofundatå a tradi¡iei
Cålu¿ului teleormånean.”

Pe lângå aceasta, lucrarea dlui Stan V.
Cristea este „nu doar un studiu de etnografie
(într-un sens mai restrâns) sau de etnologie
(într-un sens mai larg), ci este în acela¿i timp ¿i
un studiu de istorie culturalå (în sens larg) sau
de istorie a mentalitå¡ilor (în sens restrâns) care
prive¿te un anumit spa¡iu etno-geografic, deli-
mitat la aria jude¡ului Teleormånean, un spa¡iu
individualizat ¿i prin valorile materiale ¿i spiri-
tuale izvodite aici.”

Fårå îndoialå, abordarea ¿tiin¡ificå respec-
tivå, - pe baza unei ample ¿i bogate bibliografii
de specialitate, întregitå cu cercetåri de arhivå
¿i de teren, cu diferite informa¡ii culese din presa
localå ¿i centralå ori preluate de la fo¿ti cålu¿ari,
coregrafi ¿i animatori culturali, - prive¿te „una
dintre valorile imateriale emblematice pentru Te-
leorman.” În consecin¡å, autorul pune în eviden-
¡å câteva elemente importante, subliniind „evo-
lu¡ia istoricå” ¿i identificând „localitå¡ile în care
obiceiul s-a påstrat”, reliefând totodatå „structu-
ra morfologicå specificå a obiceiului”, de la forme
mai vechi la „procesul destructurårii” din ultime-
le decenii.

Structurarea lucrårii pe capitole ample, cu
bibliografia aferentå, - de la „Originea Cålu¿ului”
(discutându-se, în principal, „pozi¡iile”/„teoriile”
latinå, greacå ¿i tracå, pentru ultima optând ¿i
noi), „Atestarea ¿i evolu¡ia Cålu¿ului”, „Semni-
fica¡iile, func¡iile ¿i structura Cålu¿ului”, la „Evo-
lu¡ia Cålu¿ului în Teleorman”, „Ceata Cålu¿ului
în Teleorman”, „Substitutele ¿i recuzita Cålu-
¿ului în Teleorman”, „Ritualul Cålu¿ului în Te-
leorman”, pânå la „Destructurarea Cålu¿ului în
Teleorman”, urmatå de câteva „Considera¡ii fi-
nale”, - este, în definitiv, o abordare admirabilå
sub toate aspectele.

Foarte interesant este „Corpusul descrie-
rilor Cålu¿ului din Teleorman (1893-2020), în
care „råspunsurile” la „Chestionarul lui N. Den-
su¿ianu (1893-1896)” ¿i „Descrieri ale obiceiului
jucat în perioade succesive din intervalul istoric
1901-2020").

Se adaugå la toate acestea, cum deja isto-
ricul literar ¿i folcloristul ne-a obi¿nuit cu o sa-
gace documentare în domeniu, Note bibliogra-

fice, Bibliografia, Indice de ¡åri, provincii, jude¡e
¿i localitå¡i, precum ¿i Documentarele sinoptice
¿i fotografice privind Cålu¿ul în Teleorman în
perioada 1840-2020, respectiv, 1929-2020.

Autorul mårturise¿te cå nu ¿i-a propus så
avanseze „nici idei ¿i nici solu¡ii pentru strategii
de salvare, revitalizare ¿i påstrare a obiceiului
Cålu¿ului în Teleorman”, ci a inten¡ionat doar
„o radiografiere exactå, înso¡itå de un corpus al
descrierilor Cålu¿ului”, oferind astfel „argumen-
te pertinente” pentru eventuale ac¡iuni ce ar
putea salva acest obicei de la dispari¡ia din zona
în care obiceiul etno-folcloric „a avut o prezen¡å
atât de semnificativå”. Lucrarea oferå, a¿adar,
„baza de date ¿i de informa¡ii, de argumente ¿i
de motiva¡ii pentru ac¡iuni (institu¡ionale)
viitoare.”

Lucrare de referin¡å în domeniul etno-fol-
cloristicii,     Tradi¡ia Cålu¿ului în jude¡ul Teleor-
man. De la ritual la spectacol     este, în definitiv,
un studiu monografic riguros alcåtuit, documen-
tar ¿i metodic, menit a fundamenta ¿tiin¡ific
acest element de patrimoniu imaterial, aflat azi,
cu mândrie legitimå, sub egida UNESCO. Subs-
criem inten¡iei nobile ¿i realizårii fårå repro¿!

NB. NB. NB. NB. NB. Nu trebuie trecut cu vederea „plagiatul
grosolan”, „furt în toatå regula”, såvâr¿it de un
anume Petre Mu¿at în lucrarea „Monografia ri-
tualului Cålu¿ului în zona etnograficå a Olte-
niei” (Craiova, Sitech, 2012, 158 p.), în care sunt
plagiate nu mai pu¡in de 82 de pagini, „adicå
peste jumåtate din cartea astfel publicatå”
(prima edi¡ie din 2008 a dlui Stan V. Cristea).

Zenovie CZenovie CZenovie CZenovie CZenovie CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA

Tg.-Jiu, 18 ianuarie 2021Tg.-Jiu, 18 ianuarie 2021Tg.-Jiu, 18 ianuarie 2021Tg.-Jiu, 18 ianuarie 2021Tg.-Jiu, 18 ianuarie 2021

„TRADIºIA CÅLUªULUI ÎN JUDEºUL
TELEORMAN. DE LA RITUAL LA SPECTACOL”

(Editura AIUS, Craiova, 2020, 424 p. + LXII ilustra¡ii color)(Editura AIUS, Craiova, 2020, 424 p. + LXII ilustra¡ii color)(Editura AIUS, Craiova, 2020, 424 p. + LXII ilustra¡ii color)(Editura AIUS, Craiova, 2020, 424 p. + LXII ilustra¡ii color)(Editura AIUS, Craiova, 2020, 424 p. + LXII ilustra¡ii color)
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1. 1. 1. 1. 1. În recentul nostru „Dic¡ionar monografic MIHAI EMINESCU –
Oamenii din via¡a lui” (Tipo Moldova, 2019, 180 articole, 752 p.), dedicam
Veronicåi Micle (22 aprilie 1850, Nåsåud – 3 august 1889, Månåstirea
Våratec) vreo 20 de pagini în care urmåream legåtura acesteia cu Poetul,
de la cunoa¿terea lor, din 1872, pânå la moartea ce i-a unit pe veci. Cine
urmåre¿te bibliografia respectivå î¿i poate face, dincolo de unele råutå¡i
ori roman¡åri ¿i mistificåri obi¿nuite pentru fåcåtorii de pove¿ti „senza-
¡ionale”, o imagine exactå asupra rela¡iilor dintre cei doi, care au durat
17 ani, cu unele întreruperi care sunt, de fapt, suferin¡e mårturisite ale
unei comuniuni suflete¿ti ce s-a a¿ezat sub semnul fatalitå¡ii.

Devenitå de mult istorie literarå, rela¡ia ilustratå de cuplul Mihai
Eminescu – Veronica Micle continuå så fascineze atât prin ineditul ¿i
farmecul omenesc cât ¿i prin dramatismul atingând tragicul, povestea
lor de iubire rezumând fatalmente douå vie¡i zbuciumate pecetluite sub
semnul unirii prin moarte. Dincolo de råutå¡ile, invidiile, bârfele, idiosin-
craziile ¿i adversitå¡ile unor contemporani, ba ¿i de unele „pozi¡ionåri”
iner¡iale de mai apoi, Veronica Micle a fost femeia-muzå predestinatå
poetului „nepereche”, sufletul ei deschizându-se ca o floare în dogoarea
iubirii ¿i lumina geniului eminescian.

Între cei care au ståruit asupra acestei remarcabile personalitå¡i,
trudind cu råbdare så restituie adevåratul chip uman ¿i sufletesc al poe-
tei-muze, se numårå ¿i profesorul DUMITRU HURUBÃ din Simeria, care,
în 2019, cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la moartea „iubitei legitime”
(G. Cålinescu) a lui Eminescu, a publicat o carte foarte interesantå, proiec-
tatå cu mul¡i ani înainte, ¿i finalizatå abia acum, „poate dintr-o såmân¡å
patriotic-ardeleneascå, poate dintr-o pornire de reabilitare a Veronicåi
Micle”, dupå cum scrie autorul.

Profund indignat cå imaginea Veronicåi a råmas de-a lungul vremii,
în linii mari, a¿a cum a caracterizat-o junimistul Iacob Negruzzi, „purtå-
torul de cuvânt al lui Maiorescu” („Veronica era o femeie u¿uraticå, nesta-
tornicå ¿i indiferentå la dragostea poetului” - Amintiri de la Junimea), dl
D. Hurubå încearcå o „reabilitare” a acesteia în studiul MAI ALTFEL
DESPRE VERONICA MICLE (Limes, 2019, 204 p.). Este vorba de un con-
tinuum interpretativ de vreo 90 de pagini, urmat de „Scurte fragmente
din scrisorile adresate de Veronica Micle lui Mihai Eminescu” (pp. 98-99).
Partea a doua a cår¡ii cuprinde o selec¡ie din poeziile Veronicåi ¿i o pa-
ginå din „aforismele” acesteia (pp.103-158). Ultimele 30 de pagini con¡in
„Câteva imagini cu ¿i despre Veronica Micle”, începând cu un portret al
acesteia de la 8 ani, continuând cu reproducerea listei cu anagrame ¿i a
unor desene dedicate iubitei sale de Eminescu, cu ale inscrip¡ii, înscrisuri
¿i coper¡i ale unor edi¡ii, cu portretele lui ªtefan Micle, so¡ul, ¿i ale celor
douå fiice, Valeria cåsåtoritå Sturdza (1866-1929) ¿i Virginia-Livia cåså-
toritå Gruber (1868-1937), cu cele patru portrete cunoscute ale poetului,
cu imagini ale casei-muzeu, stråjuitå de bustul Veronicåi, din
Târgu-Neam¡ ¿i, desigur, cu pozele poetei, care se cunosc, ¿i, în sfâr¿it,
cu imagini ale locului de veci (depresivå ¿i suicidarå prin otråvire cu
arsenic la månåstirea Våratic, Veronica a fost înmormântatå lângå
biserica Sf. Ilie din deal).

Dl Dumitru Hurubå într-un „Cuvânt înainte, de låmurire”, precizeazå
cå a scris cartea dintr-o pornire „justi¡iarå”, de reabilitare a Veronicåi
Micle, considerând cå multå vreme „asupra ardelencei a fost aruncatå
pe nedrept o anatemå pe care timpul a fixat-o, ¿i-acolo a råmas peste o
sutå de ani!” Imaginea de „femeie u¿uraticå ¿i nestatornicå” pe care a
creat-o „echipa de bârfitori a Junimii, sub comanda oficialå sau nu, a lui
Titu Maiorescu” a råmas, oarecum, în o parte a con¿tiin¡ei unora, con-
tracararea ei fåcându-se cu mai mult sau mai pu¡in succes. Dintr-un
punct de vedere „total diferit de-al multora”, autorul dezvoltå un comen-
tariu din care rezultå „un accent special pus pe aceste pår¡i ale sufletului
ei de femeie tânårå, ardeleancå frumoaså, aprigå ¿i încåpå¡ânatå pânå
la exasperare”.

Preocupându-l încå din studen¡ie aceastå idee de reabilitare a iubitei
lui Eminescu, autorul ne mårturise¿te cå tot a amânat, strângând mereu
informa¡ii ¿i date, pânå în aprilie 2018, când „din respect ¿i iubire pentru
memoria Veronicåi Micle, am început så scriu aceastå carte închinatå
cu toatå dragostea memoriei unei ardelence tinere, frumoase, inteligente
¿i batjocorite de destin – calitå¡i pe care, cu toatå neplåcerea le-au recu-
noscut ¿i bârfitorii ei, adevåra¡i profesioni¿ti din stirpea denigratorilor.”

Operând cu aceastå atitudine empaticå (o empatie „cu tezå”), dl Hu-
rubå dezvoltå un subiectivism de cauzå solidarå cu protagonista comenta-
riului såu despre care „toatå lumea ¿tie totul”: „ªi, totu¿i, nu, nu e totul!
Deoarece, iatå, dupå un secol ¿i ceva de la moartea Veronicåi, Editura
Polirom a publicat un volum întreg de scrisori inedite
Veronica-Eminescu-Veronica (...), ce nadå minunatå ¿i atrågåtoare pentru
noii bârfitori ¿i cârcota¿i!” Scrisorile respective, reproduse ¿i în facsimil,
cu toate aluziile unor „cârcota¿i” privind apelarea poetului în intimitate,
dezvåluie, de fapt, dimensiunea pasionalå ¿i dramaticå a rela¡iei dintre
Veronica ¿i Eminescu, o rela¡ie care a început la Viena în 1872, când
Veronica s-a aflat, pentru câteva luni, în capitala imperiului pentru

tratarea unei afec¡iuni cutanate (probabil zona zoster!), ¿i se sfâr¿e¿te în
1889, când, la cincizeci de zile dupå moartea poetului (¿i la zece ani dupå
aceea a so¡ului), femeia de 39 de ani î¿i pune capåt zilelor într-o månåstire
de maici, unde se retråsese în acea varå din vuietul Bucure¿tiului, calvar
¿i mormânt al neuitatului ei iubit Mihai. A¿adar, tråise, - dupå aducerea
acestuia de la Boto¿ani la Bucure¿ti în aprilie 1888, - în apropierea
geniului crucificat prin ospiciile Capitalei (Mårcu¡a, ªutzu), depunând,
cu vålul tras pe fa¡å, la catafalcul poetului din Biserica Sf. Gheorghe
Nou, chiar pe pieptul iubitului dispårut, în ziua aceea cu mici averse de
17 iunie 1889, un buchet de miozotis...

2.2.2.2.2. Se cunoa¿te prea bine din atâtea lucråri, îndeosebi din monografia
lui G. Cålinescu ¿i nenumårate documente (¿i mårturii) de epocå, rela¡ia
dintre Eminescu ¿i Veronica, la adevårata ei dimensiune umanå ¿i sufle-
teascå. Chiar dacå G. Cålinescu, descriind portretul femeii pe care nu o
gåse¿te tocmai „frumoaså”, se întreba mali¡ios ce va fi putut så-l cuce-
reascå pe poet la so¡ia fostului såu ¿ef (rector) în fa¡a cåruia a depus
juråmântul ca director al Bibliotecii Centrale din Ia¿i, femeie, în 1872,
cu douå fete, de 4 ¿i 6 ani, implicatå oarecum în mi¿carea feministå a
târgului, expuså la atitudini controversate, ba, pe deasupra, o martorå
în procesul de „imoralitate” intentat lui Maiorescu de inamicii såi ie¿eni.
Calitatea de „martorå” sub juråmânt o prestase Veronica, în toamna lui
1864, dupå ce devenise, la 14 ani, so¡ia profesorului din comisia de exa-
men, ªtefan Micle, un alt motiv de a intra... în gura lumii!

Fapt e cå între fostul student vienez ¿i berlinez, stabilit în 1874 la
Ia¿i ca director al bibliotecii, ¿i so¡ia ¿efului såu se leagå, mai întâi, o
dragoste tainicå, Veronica fiind foarte atentå så nu dea apå la moara
aparen¡elor (¿i anonimelor ce veneau pe biroul profesorului Micle, mai în
vârstå cu 30 de ani decât foarte tânåra lui so¡ie). Iar, mai apoi, dupå
moartea acestuia (4 august 1879), în septembrie 1879, Veronica merge la
Bucure¿ti, unde poetul era, încå din toamna lui 1877, redactor la ziarul
conservator „Timpul”, acum petrecându-se „luna de miere” a lor. Såptå-
mânile acestei „luni de miere” se întind, cu despår¡iri ¿i reveniri, în lunile
septembrie-octombrie, dupå care, începând din noiembrie, Eminescu då
semne de ezitare, ceea ce o face pe Veronica så-l amenin¡e ¿i så-¿i cearå
scrisorile înapoi în mai multe rânduri. În februarie 1880, poetul vine la
Ia¿i, împåcând-o oarecum pe femeia råvå¿itå ¿i cople¿itå de monotonia
provinciei, dar din aprilie rela¡iile devin iar încordate, pânå în decembrie
1881 („doi ani” de chin, imputa¡i, de care femeia face vorbire într-o scri-
soare), când Veronica vine la Bucure¿ti ¿i iubirea lor se reia cu o nouå
pasiune (ea îi mårturise¿te „gre¿eala” fåcutå ¿i-i cere poetului så-i recu-
pereze scrisorile adresate lui I. L. Caragiale, care, fiind numit inspector
¿colar în Moldova, o cåutase ¿i „abuzase” de prietenia ei!). Eminescu,
teribil de gelos, îl bruscheazå, chiar în ziua de Cråciun 1881, pe Caragiale
(numit de poet în scrisori „¿arpe veninos” ¿i „pezevenchi grec din Kefa-
lonia”!) chiar în casa lui Maiorescu, iar acela refuzå så-i înapoieze Vero-
nicåi scrisorile. Din august 1882, se produce o nouå despår¡ire, Eminescu,
obosit ¿i bolnav, explicându-i femeii iubite cå, lipsit de mijloace materiale,
nu poate så-i asigure un viitor potrivit. Pe deasupra intervenise ¿i Maio-
rescu, aflând de inten¡ia maritalå, prevenindu-l pe poet asupra rela¡iei
cu o femeie „de moravuri u¿oare”, pe care o „avusese” ¿i Caragiale! Aceasta
era, cam în general, atitudinea Junimii, care îl „proteja” astfel pe poet de
complicatele tribula¡ii ale unei cåsåtorii ¿i, prin urmare, de o anumitå
expunere publicå...

33333. Dar så revenim la cartea dlui Dumitru Hurubå care afirmå cå
„dupå întâlnirea cu Eminescu, în sufletul såu de femeie tânårå se dezvolta

O „reabilitare” empateticåO „reabilitare” empateticåO „reabilitare” empateticåO „reabilitare” empateticåO „reabilitare” empateticå

„Mai altfel, despre VERONICA MICLE”

Dumitru Huruba:
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tot mai puternic starea realå a unei femei care a fost lipsitå de copilårie,
adolescen¡å ¿i tinere¡e”. Conform mårturisirii propriei fiice Virginia-Livia
Gruber, devenitå profesoarå de matematicå, „Mama a fost plinå de via¡å,
plinå de farmec, frumoaså, dansa perfect ¿i avea o voce superbå. În so-
cietatea aleaså pe care o vizita, din cauza acestor calitå¡i superioare,
fåcea umbrå întotdeauna în jurul celorlalte femei.” (Cf. G. Cålinescu).

Dl Dumitru Hurubå se referå la texte în care imaginea Veronicåi
apare atinså ofensator fie de junimi¿tii men¡iona¡i (Iacob Negruzzi, Titu
Maiorescu), fie de criticul E. Lovinescu în calitate de romancier (Bålåuca),
„absolut neconvingåtor din punctul meu de vedere” (v. scena în care,
ajunså la Bucure¿ti, în septembrie 1879, Veronica îi declarå poetului,
dupå o lungå iarnå casnicå, hotårârea ei, în urma îndelungatei tânjiri,
„aici ¿i acum”!, fåcutå lângå un felinar stradal, în fa¡a hanului lui Nasta-
sache „locuit mai mult de femei u¿oare, ¿i cu odåi de închiriat cu ceasul”).

Peste tot în comentariul såu autorul subliniazå exemplara „puritate
a legåturii sentimentale dintre cei doi”, låsând deoparte „nelipsitele bârfe
¿i råutå¡i, capitol la care românii, în majoritatea lor, sunt exper¡i.” La un
moment dat, dl D. Hurubå afirmå cå, la români, „bârfologia” a devenit un
nårav capital!

La 22 de ani, Veronica se gåsea alåturi de soþul ei într-o cålåtorie
prin Europa ¿i întâmplarea face så-l întâlneascå pe poet la Viena (se
spune cå, råmânând pentru mai multe luni în capitala imperiului pentru
tratarea unei boli de piele, Maiorescu i-l indicase so¡ului pe tânårul stu-
dent român, care avea så-i fie un fel de ghid în vechiul burg habsburgic).
Eminescu, la aceastå datå, tipårise câteva poezii în „Convorbiri literare”,
revistå mult apreciatå în casa profesorului Micle. Tânåra femeie remarca-
se numele poetului talentat ¿i våzuse în treacåt (?!) portretul arhicunoscut
al lui Eminescu de la 19 ani cu „frumuse¡ea de semizeu” (G. Cålinescu):

„ªi-acum må-ntreb eu: simþire adâncå
Cum de se na¿te printr-un portret?
Cåci nu våzusem ochii tåi încå,
ªtiam atâta cå e¿ti poet!”

Întâlnirea de la Viena, episod mult romanþat de biografi, pare så fi
mi¿cat mult pe poetul care, dupå întoarcerea în ¡arå, va frecventa salonul
Veronicåi, unde cite¿te chiar poezii (1874-1877). O afecþiune reciprocå îi
leagå pe cei doi ¿i discreþia acestei comunicåri suflete¿ti trebuia så ¡inå
seamå de starea civilå a Veronicåi. Dar pe måsurå ce faptele trådeazå
neståvilirea zi de zi a sentimentelor, lumea taxeazå ca atare ¿i astfel încep
så vinå pe biroul vârstnicului soþ anonimele intriganþilor, care, din fericire
pentru cei doi, erau socotite de profesor drept „plastografii”.

Dincolo înså de faptul cå Menelau, mai în vârstå cu 30 de ani, nu da
crezare zvonurilor ori pur ¿i simplu... mai închidea ¿i ochii, legåtura
Veronicåi cu Eminescu, cunoscutå la Viena în 1872, apoi la Ia¿i în peri-
oada 1874-1877, va da na¿tere unei iubiri celebre încrustatå în aur (vezi
poeziile, epistolarul etc.). Iubindu-se „în tainå” ani întregi, în 1876 are
loc prima îmbrå¡i¿are, dupå cum însu¿i consemneazå poetul pe un „Amar-
tolon sotiria”: „Ziua de 4/16 Fevr. 1876 a fost cea mai fericitå a vie¡ii
mele. Eu am ¡inut pe Veronica în bra¡e, strângând-o la piept, am sårutat-o.
Ea-mi dårui flori albastre pe care le voi ¡ine toatå via¡a mea.”

Dupå plecarea poetului la Bucure¿ti (octombrie 1877), Veronica –
so¡ie a unui intelectual distins în târgul Ie¿ilor, foarte atentå så påstreze
toate aparen¡ele -, rupe tåcerea, mai mult scuzându-se decât så-l previnå
pe poet asupra comportårii sale. Într-o scrisoare adresatå în mare secret
prietenului plecat la Bucure¿ti ¿i semnatå „Tolla nefericitå”, tânåra femeie
se explicå în cea mai pasionalå mårturisire: „Nu e a¿a cå indiferenþa mea
þi-a zdrobit inima, inimå plinå de fiinþa mea? Dar iau pe Dumnezeu de
martur dacå aceastå indiferenþå era adevåratå; aceastå råcealå prefåcutå
nu era decât o contra-balansare a dragostei tale nemårginite, ce o aråtai
fårå încetare. Privirea ta, vorba ta, în fine întreaga ta fiinþå, faþå de mine
nu dovedea decât dragoste. Tu erai a¿a de puþin ståpân pe tine, încât cel
mai prost om î¿i dådea seama cå e¿ti îndrågostit de mine; ca atare nu
trebuia ca eu så dezmint ¿i så simulez în ochii iscoditori reciprocitatea
unei iubiri tot atât de mari? Titi, scrisoarea asta eu am scris-o în afarå
de caså într-atât sunt de spionatå de oamenii din jur, unul pleacå, altul
vine, eu sunt mai råu ca la un hotel. Titi, nu-i a¿a cå tu vei veni de
sårbåtori la Ia¿i ¿i atunci eu voi fi a¿a de dulce ¿i a¿a de bunå cu tine ¿i
te voi vedea adormind pe bra¡ul meu.”

Socotitå drept „principala muzå a lui Eminescu”, ceea ce îndeob¿te
este de mult ¿tiut, autorul subliniazå tråsåturile ¿i calitå¡ile femeii (adoles-
cen¡å, patimå, iubire nemårginitå, feminitate, naivitate, promisiuni
interesante, declara¡ii ferme, devotament, tandre¡e fårå limite etc.).

În numårul de la 1 martie 1878, în „Convorbiri literare” Veronica
publica poezia „Ai plecat”, prin crea¡iile publicate de cei doi exprimându-se
sufletele îndrågosti¡ilor:

„Ai plecat mânat de dor
ªi te-ai dus tot înainte,
De cumplitul meu amor
Nu ¡i-ai mai adus aminte.

Eu cu sufletul zdrobit,
Am privit în a ta ale,
ªi cu lacrimi am stropit
Urma pasurilor tale.”

În acela¿i numår, lui Eminescu i se publicau poeziile: Povestea codru-
lui, Povestea teiului ¿i Departe sunt de tine, „toate crea¡ii legate direct de
imaginea Veronicåi, de perioada lor ie¿eanå, de întâlniri etc. Un „dialog”

poetic, a¿adar, u¿or de în¡eles ¿i de caractere mai pu¡in îngåduitoare...
Aflând, de la Ia¿i, cå Eminescu frecventa casa Mitei Kremnitz (cum-

nata lui Maiorescu), ba mai mult, cå-i dedicase versuri, Veronica nu în-
târzie så-i repro¿eze poetului cå o fiinþå „souverenement superieure m-a
alungat afarå din sufletul tåu!” Îngerul care-i ie¿ise „în calea vie¡ii”, dintre
oameni, era gåsit în persoana Mitei Kremnitz, iar poezia AtAtAtAtAtââââât de fragedt de fragedt de fragedt de fragedt de fragedååååå
o indispune pe mai vechea amicå, iubita legitimå, prezentatå, la un mo-
ment dat, tuturor, de poet, prin Bucure¿ti, drept logodnicå. Presatå ¿i de
Maiorescu, cumnatul gelos, Mite se retrage, jignitå, în statutul ei aristo-
cratic, convinså de riscurile unui ceas „de prefåcåtorie” ¿i mai ales mângâ-
iatå de versurile ce i le inspirase marelui poet… Ea înså¿i scriitoare, va
publica mai târziu ni¿te amintiri despre Eminescu. Nem¡oaica, o fiin¡å
lucidå ¿i cam lipsitå de feminitate dupå cum ne-o aratå portretele, puse
un punct atât de categoric în aceastå fazå a sentimentelor sale pentru
poet, încât acesta uitå repede råtåcirea de o clipå ¿i se întoarse repede la
Veronica blestemelor sale…

Dupå moartea lui Micle (4 august 1879), cei doi petrec „luna de miere”
la Bucure¿ti, repetat, såptåmâni întregi din septembrie ¿i octombrie, dupå
care, începând cu noiembrie, Eminescu då semne de renun¡are, ceea ce
o face pe Veronica så-l amenin¡e ¿i så-¿i cearå scrisorile înapoi în mai
multe rânduri. În februarie, poetul vine la Ia¿i, împåcând-o oarecum pe
femeia cople¿itå de monotonia provinciei, dar din aprilie rela¡iile devin
iar încordate, pânå în decembrie 1881, când Veronica vine la Bucure¿ti
¿i iubirea lor se reia cu o nouå pasiune (ea îi mårturise¿te „gre¿eala”
fåcutå ¿i-i cere poetului så-i recupereze scrisorile adresate lui I. L. Cara-
giale, care, fiind numit inspector ¿colar în Moldova, o cåutase ¿i „abuzase”
de prietenia ei!). Eminescu, teribil de gelos, îl bruscheazå, chiar în ziua
de Cråciun, pe Caragiale chiar în casa lui Maiorescu, pentru cå refuzase
så-i înapoieze Veronicåi scrisorile, conform cutumei cavalere¿ti.

Mult mai târziu, în toamna lui 1888, dupå ce Eminescu î¿i tråise
calvarul prin internåri spitalice¿ti repetate în ¡arå ¿i stråinåtate, Veronica
vine la Boto¿ani, unde se afla poetul în îngrijirea surorii sale Henrieta,
¿i-l determinå så plece la Bucure¿ti, unde ea î¿i cumpårase o locuin¡å
încå din 1886 (vânduse proprietatea din Ia¿i, iar casa de la Târgu-Neam¡
o donase Månåstirii Våratec, dupå care se stabile¿te la Bucure¿ti, îm-
preunå cu fiica sa Valeria, studentå la Conservator). Dar, în scurt timp,
Eminescu cade iarå¿i bolnav, fiind internat încå din ianuarie 1889, pentru
ca la 15 iunie 1889 så moarå în spitalul doctorului ªu¡u din strada Plan-
telor, unde mai fusese internat cu ¿ase ani în urmå, din iunie pânå la
sfâr¿itul lui octombrie 1883, când va fi dus la Viena.

44444. Moartea profesorului Micle pusese capåt acestei „dragoste platonice
de aproape un deceniu” (G. Cålinescu). Våduva de doar 29 de ani î¿i
planificå, în septembrie, så meargå la Bucure¿ti. Urmårea, prin aceasta,
nu numai rezolvarea problemei cu pensia dupå so¡ul ei (care se va rezolva
mult mai târziu), dar mai ales întâlnirea cu Eminescu (6 septembrie 1879).
„Scumpul meu drag, – îi va scrie Veronica – nu ¿tiu cum så încep, cum
vei gåsi aceastå lettrå roså! Nu må mai recunosc dupå noaptea noastrå
împreunå. Inimå bunå, garoafe sângerii iubire ¿i numai iubire, scumpul
meu drag! (...) Cu totul, de-acum, cu totul a ta. Veronica”. Veronica gustå
acum „Beþia divinå ¿i nebuniile fericite”- cum zice ea înså¿i într-o srisoare,
- „dupå o lungå iarnå casnicå”, alåturi de „instinctivul” în iubire Eminescu
(G. Cålinescu). „Scrisoarea, comenteazå dl D. Huruba, este o revårsare-
¿uvoi a unor sentimente de iubire în care nu mai era loc pentru nimic
altceva.”

La 19 octombrie, dupå o nouå întâlnire la Bucure¿ti, Veronica î¿i
încredin¡eazå iubitul cå a devenit „punctul luminos al vie¡ii mele”. La 7
noiembrie, Veronica îl ruga pe Eminescu så vinå el la Ia¿i, cu prilejul
aniversårii Junimii: „Eminescul meu, vom mai vorbi dacå va vrea bunul
Dumnezeu, pentru care te rog ¿i te rog ¿i iar te rog, så vii de aniversarea
Junimei cå te a¿tept cu-n dor nespus, te a¿tept ca pe singurul meu mân-
gâietor, cåci dupå cum ¡-am mai spus, e¿ti singurul punct luminos al
vie¡ii mele întunecate de greutå¡i, de griji ¿i de necazuri.” Scrisoarea mår-
turise¿te iubire curatå ¿i nu o femeie „u¿uraticå” ¿i „depravatå”, insistå
autorul, vizând reiterativ pe „bârfitorii” de profesie. Eminescu a venit la
Ia¿i, dar pentru pu¡in timp, sufletul lui fiind încårcat cu multe probleme
(îl obseda pierderea mo¿iei pårinte¿ti prin împrumuturile fåcute în mod
silit de tatål såu ¿i posibilitatea de a o recupera, apoi angajarea sa în
båtålia jurnalisticå de la „Timpul” etc.).

La 5 decembrie, un nou drum la Bucure¿ti, în principal tot pentru
reglementarea pensiei, îi prilejuie¿te reîntâlnirea cu Eminescu. Dupå douå
zile petrecute împreunå, se reîntoarce la Ia¿i, de unde-i scrie: „Iatå-må în
cuibu¿orul meu, unde numai tu îmi lipse¿ti, ca så nu må cred în cer.”
Este momentul, crede autorul, când „dragostea lor atinsese apogeul.” Înså
în ianuarie, amânând så vinå la Ia¿i, Eminescu se vede apelat epistolar
cu „Domnule Eminescu”, pentru ca la 28 aprilie rela¡iile dintre Veronica
¿i Eminescu så fie... rupte! Din februarie femeii i se comunicase rezolvarea
pensiei, datoritå ¿i interven¡iilor lui Eminescu pe lângå Mihail Kogålni-
ceanu (în unele scrisori, Veronica îi cerea så depunå acte ¿i så facå cereri
în numele ei). Dupå aproape doi ani de råcealå a rela¡iilor, interval în
care are loc ¿i „episodul Caragiale”, la începutul lui decembrie 1881 Vero-
nica revine la Bucure¿ti ¿i iubirea lor se aprinde din nou. Prin aprilie
1882 se trateazå ambii cu pilule de „fier iodat”, pentru ca în iunie poetul
så meargå la Constan¡a, unde båile în mare îi fac bine (avea råni pe
ambele picioare iar la mers folosea col¡uni de cauciuc).

Problemele de sånåtate se amplificå ¿i amânårile/ tergiversårile poe-
tului de a se întâlni trebuie în¡elese în acest sens. La începutul lui iunie
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1883, când poetul merge la Ia¿i, Veronica se
sperie de aspectul fe¡ei sale de „om måcinat de
suferin¡å ¿i cu ochii privind în gol”. Revenit la
Bucure¿ti, la 28 iunie poetul va fi pus în cåma¿a
de for¡å ¿i dus, de la Baia Mitra¿evski, direct la
Casa de sånåtate a doctorului ªu¡u din strada
Plantelor, undeva pe lângå Foi¿orul de Foc.

În Amintirile sale, Iacob Negruzzi afirmå
cå a fost de fa¡å când Veronicåi, ce se afla în
compania unui ofi¡er, i s-a adus la cuno¿tin¡å
cå Eminescu a fost internat cu for¡a la sanato-
riul lui ªu¡u, aceasta nedând importan¡å fap-
tului, ba precizând cå „dådea semne de mult”
în acest sens! Consemnarea lui Negruzzi este
amendatå de Aug. Z. N. Pop, dar ¿i de dl Dumitru
Hurubå, considerând-o „råutåcioaså”.

„La 25 noiembrie 1883, - scrie dl Hurubå -
Veronica inten¡ioneazå så plece la Bucure¿ti
alertatå de problemele de sånåtate ale poetului,
înså nu avea bani, iar pensia de pe urma so¡ului
ei încå nu se aprobase”. (p.62)! Dar Eminescu
fusese trimis la Viena la 20 octombrie/ 2 noiem-
brie 1883, deci Veronica nu avea cum så-l mai
gåseascå pe poet la Bucure¿ti! La fel propozi¡ia
inexactå: „Pânå una-alta så re¡inem cå în iarna
lui 1883-1884, dupå relativa însånåto¿ire, Emi-
nescu pleacå la Ia¿i ¿i face din nou plimbåri în
Copou împreunå cu Veronica etc. etc.” Dar Emi-
nescu plecase, direct de la ªitzu, la 20 octom-
brie 1883 la Viena, iar la revenirea în Bucure¿ti
(27 martie 1884) este trimis la Ia¿i. A¿adar, în
perioada 20 oct./ 2 nov. 1883 – 26 februarie
1884, poetul se aflå internat la Sanatoriul de
la Oberdöbling de lângå Viena, iarna 1883-1884
petrecând-o fiind internat. Abia la 26 februarie
va påråsi sanatoriul ¿i, dupå o cålåtorie de
câteva såptåmâni prin Italia, înso¡it fiind de
amicul såu Al. Chibici Revneanu, se va reîn-
toarce în patrie la 27 martie/ 9 aprilie 1884,
iar dupå câteva zile va fi trimis la Ia¿i. Nu cre-
dem cå poetul a fost a¿teptat la garå de Veroni-
ca, de vreme ce Maiorescu stabilise exact cine
så-l înso¡eascå, cine så-i ofere locuin¡å (V.
Burlå), cu ce bani va trebui între¡inut ¿i cine
så råspundå de strângerea acestora. Abia în
toamnå poetul este angajat pe postul de sub-bi-
bliotecar la fostul lui loc de muncå, Biblioteca
Centralå (2 oct. 1884), fiind angajat ¿i cu o ju-
måtate de normå la ªcoala Comercialå.

Apropierea dintre cei doi se va încerca ti-
mid-timid, scrie dl Hurubå, „înså fårå prea mari
sor¡i de izbândå”. La 6 decembrie 1884, cobo-
rând dintr-o tråsurå, poetul î¿i fractureazå pi-
ciorul, care necesitå såptåmâni întregi de spi-

talizare. Va fi vizitat, aflåm, „searå de searå, de
Veronica, dupå ce pleca mul¡imea de al¡i vizi-
tatori, inclusiv medicul Ludovic Russ” ¿i „poetul
începu så råspundå noii chemåri de dragoste
a Veronicåi”. Împreunå cu fetele, în seara de
Cråciun vin så-l colinde pe poet, ocazie cu care
„låmuri pe cele douå tinere, aflate în plinå ado-
lescen¡å, ce fel de sentimente nutrea mama lor
fa¡å de poetul Eminescu”... Anul viitor, la 25
august 1885, Veronica publicå poezia „Lui X.”,
exprimând la modul absolut dragostea ei
pentru måre¡ia omului iubit (colosul de piatrå
piramidal fa¡å în fa¡å cu modestia/ „micimea”
iubitei admiratoare):

„Vârful nalt al piramidei ochiul meu abia-l atinge…
Lângå acest colos de piatrå vezi tu cât de micå sunt,
Astfel tu-n a cårui minte universul se råsfrânge,
Al tåu geniu peste veacuri råmâne-va pe påmânt.

ªi dore¿ti a mea iubire…prin iubire pân’ la tine
Så ajung ¿i a mea soartå azi de soarta ta s-o leg,
Cum så fac când eu micimea îmi cunosc atât de bine,
Când mårea¡a ta fiin¡å poate nici n-o în¡eleg…

Geniul tåu, planeazå-n lume! Laså-må în prada sor¡ii
ªi numai din depårtare, când ¿i când så te privesc,
Martora måririi tale så fiu pân’ la pragul mor¡ii
ªi ca pe-o minune-n tainå så te-ador, så te slåvesc.”

 ªi asta într-un context în care femeii îi
mergea „din råu în mai råu”, avându-se în ve-
dere: situa¡ia financiarå precarå a familiei
(pensia dupå so¡ råmânând doar...promisiune),
„starea sånåtå¡ii lui Eminescu, omul iubit,
tentaculele bârfei-caracati¡å care-i påtrundeau
în toate col¡i¿oarele sufletului, cele douå fiice-
domni¿oare, Valeria ¿i Virginia, problemele sale
de sånåtate, care-i måcinau moralul ¿i psihicul
încet ¿i perseverent...” Avem obliga¡ia moralå,
ne previne autorul-pledant, så ¡inem seama de
ele ¿i så constatåm cå harul ei poetic o ajutå
så scrie” frumoase poezii...

 În toamna lui 1886, Veronica donase Må-
nåstirii Våratec casa de la Târgu Neam¡ ¿i se
mutase la Bucure¿ti (cu 1 septembrie), casa
din Ia¿i fiind vândutå la 4 ianuarie 1888. Locuia
pe Calea Victoriei, în apropierea Teatrului
Na¡ional, împreunå cu fiica ei Valeria, înscriså
la Conservator (va deveni mare cântårea¡å de
operå, cu turnee prin Europa)... Un nou prilej
de a incrimina „bârfologia autohtonå”, potrivit
cåreia Veronica nu putea depå¿i calitatea de
femeie „u¿oarå”, indiferentå fa¡å de suferin¡ele
lui Eminescu etc. (i-am furniza dlui Dumitru
Hurubå „argumentul” cå însu¿i Iacob Negruzzi
îi propusese Veronicåi s-o viziteze, fapt mårtu-
risit poetului într-o scrisoare, - så fie „refuzul”
femeii cauza imaginii nefavorabile din Amin-
tirile secretarului de redac¡ie al „Convorbiri-
lor”?!)...

Gestul femeii de a-l smulge pe poet din at-
mosfera fårå niciun orizont a târgului Boto¿ani
¿i de a pleca împreunå, la 15 aprilie 1888, la
Bucure¿ti, unde „altfel se putea trata”, vine ia-
rå¿i în sprijinul iubirii ei dezinteresate ¿i de-
votate „Luceafårului” amintit în poezia ei: „unii
bârfologi n-au scåpat ocazia så spunå cå, de
fapt, era vorba despre o nouå «afi¿are» de ochii
lumii.”

Astfel, pas cu pas, autorul urmåre¿te så
demonteze tot felul de insinuåri ¿i acuze ale
„bârfitorilor” ¿i så eviden¡ieze „înål¡area sa prin
iubirea fa¡å de Eminescu”. Chiar retragerea la
Månåstirea Våratec este interpretatå ca o „fugå
de la locul faptei”, sperând într-o vindecare, de
care înså nu va avea parte, de vreme ce imagi-
nea psihoticå a iubitului o urmårea ¿i în plim-
bårile fåcute în naturå. Nu a putut depå¿i de-
presia ce-o cuprinsese, îndemnând-o la suicid!
Invocase în poezia din urmå „O! Moarte”: repao-
sul ¿i somnul de veci, lini¿tea eternå, „un somn
fårå de vise, un vis fårå suspine”. Nu crede în
„recompense, nici în „lumini divine”: „Aceste-s
toate basme, sunt toate vis himeric;/ Via¡a-i o
licårire ce piere-n întuneric./ Destul... a¿ vrea
repaos... Så dorm.../ Så dorm pe veci.”

Veronica preluase astfel sintagme ¿i gân-

duri din poezia lui Eminescu, ceea ce se resimte
la nivelul întregii ei poezii. Ea este un fel de
„epigon” eminescian contemporan, de¿i nu i se
pot contesta: u¿urin¡a de a turna idei în poezie,
muzicalitatea ¿i feminismul unei evidente
sensibilitå¡i, încercarea de „replica” liric, în
general o viziune ¿i tråire romanticå, care nu-i
estompeazå personalitatea de femeie cu capul
pe umeri! Dovedind „sacrificiul suprem” pentru
omul iubit, scrie dl Dumitru Huruba, „infidela,
indiferenta ¿i... u¿uratica Veronica Micle” este
exemplarå prin tråirile ¿i op¡iunile sale, prin
„povestea de dragoste” ce a proiectat cuplul
respectiv direct în mit, o poveste nu simplå ci
una „complicatå, cu sui¿uri ¿i coborâ¿uri, cu
sinuozitå¡i, cu sincope”.

„Lumea m-a acuzat – îi scria ea lui Al. C.
Cuza, un prieten al poetului – de lipså de sim¡ire
¿i de umanitate fa¡å de Eminescu. Sunt lucruri
mai presus de puterile cuiva, vå mårturisesc
sincer, nu pot så-l våd lipsit de minte, au care
am cunoscut pe Eminescu în cea mai splendidå
epocå a vie¡ii sale intelectuale./ ªi a¿a sunt
fårå nici o lege ¿i fårå un Dumnezeu, så-mi rå-
mâie cel pu¡in acela al poeziei, care pentru
mine s-a fost întrupat în fiin¡a lui Eminescu.”

Psihicul celor doi func¡iona oarecum ¿i
telepatic, numai astfel ne putem explica cum,
ne¿tiind încå de moartea lui Eminescu, ea
scrisese poemul „Raze de lunå”, publicat la 16
iunie 1889 în ziarul „Diminea¡a”, alåturi de
¿tirea mor¡ii poetului:

„Ce n-ar da un mort din groapå pentr-un råsårit de lunå?
Ai zis tu ¿i eu atunci, când pe-a dorului aripe
Du¿i de al iubirii farmec, - privind cerul împreunå -
Noi visam eternitatea în durata unei clipe…”

*
Binevenitå în câmpul mai larg al emines-

cologiei, cartea dlui Dumitru Hurubå recapitu-
leazå anumite aspecte din via¡a cuplului Emi-
nescu-Veronica, punând un accent „mai altfel”
cu o empatie declaratå ¿i totodatå cu acea soli-
daritate justi¡iarå împotriva „bârfitorilor ¿i cârti-
torilor”... De fapt, în istoria noastrå literarå ima-
ginea Veronicåi Micle a fost just ilustratå de
acea parte a criticii, bazatå pe documente ¿i
nu pe informa¡ii „de cancan”, auriculare. E
adevårat cå acestea din urmå au proliferat ¿i
legenda s-a tot rostogolit prin mentalitatea
publicå, ducând la un portret de femeie „u¿u-
raticå” ¿i „indiferentå” fa¡å de Eminescu, ceea
ce, desigur, nu este adevårat.

Veronica råmâne, în primul rând, dupå
cum însu¿i G. Cålinescu aprecia, „iubita legi-
timå” a poetului, ea înså¿i poetå de sensibilitate
¿i viziune romanticå, femeie frumoaså, so¡ie
råmaså în limitele moralei conjugale, pânå la
moartea so¡ului, conform juråmântului greco-
catolic, mamå devotatå, våduvå cu douå fete
luptând cu greutå¡ile vie¡ii, iubitå råspunzând
geloziei eminesciene când cu promisiuni dulci,
când cu „cochetårii” incitante ori cu repro¿uri,
îndureratå de nenorocirile din via¡a poetului,
con¿tientå de imaginea ce se proiectase „în ochii
lumii”, apoi hotårâtå a nu ceda unor confor-
tabile propuneri maritale (îndeosebi aceleia cu
mai tânårul poet Iuliu Ro¿ca), preferând a fi
expressis verbis „metresa lui Eminescu” decât
so¡ia vreunui închipuit papå-lapte, devotatå
pânå la moarte „colosului de piatrå” piramidal
evocat, lângå care î¿i con¿tientiza „micimea”.
Drama vie¡ii ei, nu numai sentimentale, se îm-
plete¿te cu aceea a lui Eminescu, totul subli-
mându-se într-o „creangå de aur” ve¿nic înflo-
ritoare, înnobilând deopotrivå biografia ¿i op-
era acestui cuplu celebru ¿i tragic.

Desigur, era nevoie de o asemenea carte
„cu tezå”, o pledoarie justificatå a¿adar ¿i pe
deplin ilustratå argumentativ de criticul ¿i
istoricul literar Dumitru Hurubå, care pune
astfel un semn de carte în romanul vie¡ii ¿i
mor¡ii „Eminescu-Veronica Micle”.

Mircea IERUBAMircea IERUBAMircea IERUBAMircea IERUBAMircea IERUBA

Tg.-Jiu, 30 decembrie 2020Tg.-Jiu, 30 decembrie 2020Tg.-Jiu, 30 decembrie 2020Tg.-Jiu, 30 decembrie 2020Tg.-Jiu, 30 decembrie 2020
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SonSonSonSonSoneeeeettttteeeee SIMION FELIX MARºIAN

- Dorule¡!
- Da, måmico!
E de bine când må strigå „Dorule¡”, nu e deloc supåratå pe mine.
- Îmbracå-te ¿i tu mai frumos, få-¡i bocancii ¿i hai, du-te la târg, la Horezu.
Doamne, ce bine, mi s-a umplut inima de bucurie... Ei, cu bocancii... så-i

fac?... Påi la ¿apte kilometri de mers pe jos tot se murdåresc, se umplu de praf...
Dar ¿i bunicul ¿i tata au zis cå dacå-i dau cu cremå, ¡in mai mult.

- Uite, mamå, ia cu tine rani¡a lui taicå-tu, lista cu ce så cumperi ¿i, uite,
douåzeci¿icinci de

lei. Ai grijå så nu îi pierzi ¿i så nu te în¿ele la socoteli vânzåtoarele. Ai ¿i tu
trei lei så-¡i cumperi ce vrei... bomboane... dulciuri...

Måi, måi, ce important må simt... Douåzeci ¿i cinci de lei... „Tudor
Vladimirescu”... o zi de sapå sau de scuturat la prune... opt pâini negre... ¿i trei
lei...

Are lista, hârtia o ¡ine strâns în buzunar, nu are nicio fricå. Era în vacan¡å ¿i
trecuse în clasa a V-a. Din clasa a treia, pe taicå-såu îl luaserå la pu¿cårie, nu
prea în¡elesese el de ce, dar se obi¿nuise cu ideea, „ei, vine el ¿i tata, dar eu
trebuie s-o ajut pe mama, mi-a zis „Dorule¡, tu e¿ti nådejdea mea”. Da, î¿i zise în
gând, eu sunt nådejdea maicå-mi!

Când a trecut în clasa a V-a, de la învå¡åtor la profesori, din satul lui în alt
sat, cu ¿coalå generalå, de la premiul I la premiul III, asta ¿i din cauza notelor la
purtare... al¡i colegi... intervenea în båtåile lor... Påi, båie¡ii întâi se båteau ¿i, pe
urmå, deveneau prieteni... fotbal ¿i înainte de ore ¿i în pauze ¿i dupå ore...

Acum se gânde¿te doar pe ce drum så meargå... „e mai scurt pe Mågurå,
dar dacå Furdui are ogarii dezlega¡i? Îmi iau eu o bâtå, iar de la Priporul cu piatrå
o coti pe poteca din stânga, prin pådure ¿i ie¿i sus, în Mågura, câinii lui Furdui
erau lega¡i, a¿a cå ¡opåi printre måråcini ¿i printre gropile olarilor, „oricum scurtez
drumul cu patru kilometri”, înså, de câte ori trecea pe acolo, îl cuprindea un fior,
o emo¡ie, o nelini¿te oarecum plåcutå, îi povestise bunicul Mitrache cå pe aici a
fost prins ultimul haiduc, Nicu Munteanu din cåtunul Bogdåne¿ti, sat Râme¿ti,
care a fåcut bine unui „canår” – prostul satului – ce cåzuse într-o groapå fåcutå
de olarii ce cåutau vâna, adicå huma albå... Haiducul l-a scos din groapå, iar
prostul a spus poterei, la târg, cå l-a våzut în Måguri pe Nicu Munteanu... Era
pre¡ pus pe capul haiducului, a¿a cå potera l-a prins... Mai spunea bunicul cå
haiducul a fost condamnat la moarte ¿i cå ziarele din occident au considerat
condamnarea haiducului ca fiind o gre¿ealå a justi¡iei, deoarece acest ultim haiduc
pråduise preo¡i, boieri, dar nu såvâr¿ise nicio crimå, ba, chiar mai ajutase såracii.

„Doamne, zice Doru în gând, vorba lui nenea Toma al lui Marcu, facerea de
bine e... Nu, nu trebuie så spun prostii... dar cu vacile pe plai ¿i la stânå, la
ciobani când am fost, am învå¡at o cåciulå cu prostii... åsta e punctul meu slab.
Cobor pe la Troi¡å... Aici, dacå må apucå noaptea, mi se ridicå pårul în cap ¿i må
strânge pielea, se spune cå în acest loc s-a spânzurat un om , iar acum e strigoi,
rudele au ridicat o troi¡å, are ¿i un izvor cu apå bunå.”

Se închinå ¿i trece repede puntea. Poteca îl duce repede în Târg.
- Salut, salut! Este Ion al lui Paicu, coleg de claså. Tatål lui e gestionar. Ion

are bani la el,
mai tot timpul.
- Ce faci måi, Dorule? Hai så bem o bere! Dau eu! ªtii ce bunå e cu cincizeci

de grame de rom? Hai, må, aici, la „Cå¡eaua le¿inatå”.
- Nu merg. Am treabå. Trebuie så cumpår ce mi-a spus mama. (25 lei! Un

¿or¡ cu 5 lei, douå fuste plisate, de tergal, cu 10 lei bucata, pâine, zahår, ulei...)
Le pune, cu grijå, în rani¡å, le taie de pe listå, total 22 lei. Råmân 3 lei. Ce så

ia de ei? Dulciuri? A, nu, mama a zis cå face cornule¡e. „Ia så iau eu un loz”.
Ajunge la o tonetå, bagå mâna în pungå,a ales un loz, s-a chinuit pu¡in så îl rupå

sub capså ¿i... cite¿te: „Douåzeci ¿i cinci lei”,
parcå îi fugeau literele de sub ochi ¿i i se pårea
scrisul mai lung decât hârtia... Aude oameni
pe lângå el: „Uite, må, ce noroc pe båiat. Då-i,
femeie, banii!” ªi-a luat hârtia de douåzeci ¿i
cinci de lei, „Tudor Vladimirescu”, a strâns-o
bine în pumn ¿i a bågat-o în buzunarul din
dreapta al pantalonilor pu¡in cam mari.

- Hai, bå, så dai ¿i tu o pråjiturå, nu fi,
bå, zgârcit.

- Nu, e norocul meu, eu plec acaså. Auzi,
vorbe¿te cu båie¡ii lui Traian så vinå mâine la Capul piscului så facem un fotbal
cu echipa din Gura Renii, am eu o minge bunå...

Mergea pe drum a¿a, parcå mai mare, sim¡ea cå a crescut... „îi duc eu la
mama”... I-a mai dus el bani când a fost la cules de zmeurå, pe munte, dar
niciodatå a¿a de mul¡i... Sorå-sa culegea mult mai mult ¿i mai bine, nu avea
iu¡eala ¿i îndemânarea ei, în plus nu se putea ab¡ine ¿i mai mult mânca decât så
punå în gåleatå ¿i, apoi, cel mai greu era cåratul la centrul de achizi¡ii, mergeau
¿i 15 kilometri pe jos, aveai mai pu¡in – duceai mai pu¡in, dar el o mai ajuta ¿i pe
Aurora la gåle¡i.

- Pâine, ulei, zahår, fåinå, esen¡å de rom, piper, scor¡i¿oarå, foi de dafin...
Da, da, Dorule¡, nu ai uitat nimic.

A bågat mâna în fundul buzunarului ¿i a scos hârtia de 25 lei. Mama s-a
încruntat, o umbrå neagrå i-a acoperit fa¡a: „De unde îi ai?” vorbea rece, apåsând
pe fiecare cuvânt.

- Am luat un loz, mamå, de trei lei - ¿i am avut noroc. Fa¡a mamei s-a
luminat frumos, în ochii ei alba¿tri îi ardeau douå lacrimi... „Sigur am cea mai
frumoaså mamå din lume”...

- Dorule¡, dragul mamei - ¿i mi-ai adus tu, mie, banii înapoi? Spalå-te pe
mâini ¿i hai la maså, a fåcut mama ¿i cornule¡e...

 Iar mie mi s-a umplut sufletul de bucurie, de iubire ¿i de importan¡å: deve-
nisem nådejdea mamei, eram DORU, Dorule¡ care ajuta la treburile din grådinå,
la fân, la vacå, la oi (nu mai aveam decât trei, restul le vânduse mama så mai
plåteascå din datorii).

 M-a mai trimis mama la târg în vara aceea ¿i pe lista de cumpåråturi scria
¿i „3 lei loz” ¿i, poate nu voi fi crezut, dar mi s-a repetat povestea celor douåzeci
¿i cinci de lei...

De atunci, în urmåtoarele vacan¡e mergeam la muncå în pådurile din mun¡ii
Voineasa, iar când îmi luam alimentele de la magazinul SAM (to¡i muncitorii de la
pådure mergeau lunea sau sâmbåta la un magazin al lor, al forestierilor, de unde
î¿i procurau mâncarea pentru o såptåmânå, iar maistrul îi trecea pe un tabel care
se chema Plafon cu valoarea de 100 lei, bani care se re¡ineau din salariu), eu îmi
luam alimente numai de 74 lei, fiindcå luam de la gestionar un plic de 1 leu ¿i îi
ceream ¿i o bancnotå de 25 lei, îi scriam mamei cå sunt bine, sånåtos, bågam
frumos împåturitå bancnota cu scrisoarea în plic, îl lipeam cu grijå ¿i dådeam
plicul vreunui ¿ofer cunoscut så îl punå în Voineasa la o cutie po¿talå, så ajungå
la mama...

To¡i cei trei copii ai ei, în vacan¡a de varå plecau la muncå, iar ea råmânea
pânå la Sfânta Maria singurå, cu datoriile ¿i cu gospodåria pe cap. Nu ¿tiu nici
acuma dacå cei douåzeci ¿i cinci de lei au fåcut-o så må iubeascå mai mult
decât pe fra¡ii mei, ¿tiu sigur cå m-a iubit, de¿i eram ¿trengar, båtåu¿, rebel...
Mama a iubit la mine cinstea, onoarea, dragostea mea de a face bine... De fapt,
sunt un produs al educa¡iei pe care mi-a dat-o: o hârtie de douåzeci ¿i cinci de lei
pe care nu mi-am însu¿it-o ¿i nici n-am revendicat-o niciodatå...

HÂRHÂRHÂRHÂRHÂRTIA DE DOUÅZECI ªI CINCI DE LEITIA DE DOUÅZECI ªI CINCI DE LEITIA DE DOUÅZECI ªI CINCI DE LEITIA DE DOUÅZECI ªI CINCI DE LEITIA DE DOUÅZECI ªI CINCI DE LEI
Doru Bogorodea

 Poetul Simion Felix Mar¡ian s-a nåscut la data de 1
ianuarie 1957, în comuna Ciceu Giurge¿ti din jude¡ul
Bistri¡a Nåsåud. Dupå o perioadå petrecutå la Cluj Napoca
(1975-1986), s-a stabilit la Vulcan, jude¡ul Hunedoara,
unde locuie¿te ¿i în prezent.

 O parte a crea¡iei sale poetice a våzut lumina tiparului
în trei volume personale ¿i patru antologii.

Volume de versuri: „Poezii - Så iube¿ti ¿i så învingi” –
Editura Metanoia, Oradea-2008; „Triumful vie¡ii” –
Editura Metanoia, Oradea-2013; „Cåråri de luminå” –
Editura Metanoia, Oradea-2018

Antologii: „Poetica” - Cenaclul Poetic Schenk, Editura
Dionysos-2018; „Toamna Cuvântului” - eCreator, Baia
Mare-2018; „Cercul Poe¡ilor-IV” - Cercul Literar de la
Cluj, Editura Colorama-2020; „Litera Nordului” – Editura
George Co¿buc, Bistri¡a - 2021

Este prezent, de asemenea, în reviste literare, ca: „Ro-
tonda valahå”, „Litere”, „Caligraf”, „Sintagme literare”,
„Contraste culturale”, „Caietele Columna”, „Logos ¿i
Agape”, „Armonii Culturale” etc.             (Felix Sima)

Sonet de Înviere

Cu fum scriu pe ziduri fe¿tile funeste,
De bezne, de moarte, de-un tragic final,
De ziua-nghi¡itå de noapte, brutal,
Cåci Azima påcii S-a dus, nu mai este.

Tresare påmântul zvâcnind visceral,
Nutrind zvârcoliri din genuni pânå-n creste,
ªi Cerul se-nchide, din sfere celeste
Venind doar tåceri, dureros, glacial.

Dar actul final vine-odatå cu zorii,
Fiind în luminå divinå scåldat,
ªi moartea-¿i adunå lin¡oliul terorii,

Iar Cel ce cu moartea pe moarte-a cålcat
På¿e¿te din groapa de-o clipå spre glorii
ªi-acolo ne-a¿teaptå. Cristos a-nviat!

Sonet pe coarde

Cu inima de noapte dezghiocatå,
Primesc altoi mlådi¡ele de crez,
ªi simt cum må påtrunde pânå-n miez
Lumina ca un val, desferecatå.

Atingerea-i må face så vibrez,
Sim¡ind cå raza ei imaculatå
Poartå iubire-n ea, înflåcåratå,
În care må scufund ca-ntr-un botez.

Cu focul care arde-acum în mine,
În locul înghe¡atului fiord,
Din inimå Î¡i mul¡umesc, Divine!

ªi exersez al dragostei acord,
Cåci scriu un cântec, Doamne, pentru Tine
ªi vreau så-l cânt pe coarda... de la cord.
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Cu cinci decenii în urmå, racovi-
¡eanul din Timi¿ SIMION TODORESCU
(26 mai 1946, Racovi¡a) a început så stu-
dieze pe marii gânditori ai lumii ¿i tot de
atunci a decis så ¡inå un jurnal al gân-
durilor sale privind omul, via¡a, socie-
tatea, morala etc. Abia în 1999 a debutat
editorial cu cartea de reflec¡ii „Stråful-
geråri în miez de noapte” (reeditatå în

2000), dupå care au început så aparå ritmic peste 30 de lucråri, cele mai
multe dedicate aforisticii, dintre care amintim „Gândul ¿i cuvântul” (2001),
„Nelini¿tea gândului” (2004), „Freamåt de gând” (2007), „Moralia” (2007),
„Nelini¿ti” (2010), „Iubitele mele definiri” (2012), „Stråfulgeråri de gând”
(2015, edi¡ii bilingve românå-germanå, românå-englezå, românå-fran-
cezå, românå-italianå). Autorul este ¿i un monografist al tradi¡iilor cultu-
rale bånå¡ene ¿i al graiului dialectal din arealul natal, dar ¿i un docu-
mentarist în istorie localå (a fondat la Lugoj publica¡ii ¿i asocia¡ii culturale,
fiind membru al Societå¡ii de ªtiin¡e Istorice din România-Filiala Lugoj,
despre care a realizat un documentar istoric).

Despre cår¡ile sale au scris de-a lungul timpului: Ioan Ardelean,
Baru¡u-Tudor Arghezi, Olimpia Berca, Liviu Petru Bercea, Ionel Bota,
Monica M. Condan, Adrian Dinu Rachieru, Nicolae Silade,
Constantin-Tufan Stan, Cornel Ungureanu, Dumitru Velea ¿i mul¡i al¡ii,
relevând voca¡ia reflexivå a autorului centratå pe ideea sapien¡ialå a
gândului întemeietor, aforisticul nostru concepând gândul drept „diamant
al tråirii noastre”.

Într-un „Cuvânt-înainte” al lucrårii Codul...escu Codul...escu Codul...escu Codul...escu Codul...escu ––––– Pa Pa Pa Pa Pa¿¿¿¿¿i sprei sprei sprei sprei spre
îîîîînnnnn¡¡¡¡¡elepciuneelepciuneelepciuneelepciuneelepciune (Editura Eurostampa, Timi¿oara, 2019, 202 p.), dl Simion
Todorescu ne propune ideea unui „cod de precepte ¿i norme de conduitå,
învå¡åturi-fundamentale ale civiliza¡iei”, adicå un fel de „filosofie de via¡å”,
un vademecum sapien¡ial, un „îndrumar punctual” foarte necesar ¿i util
venit så lumineze „drumul ce trebuie parcurs spre reu¿itå”. În virtutea
acestui imperativ de eticå exhortativå, vizând onoarea ¿i demnitatea,
chiar „reu¿ita” în via¡å, autorul ne previne cå „principiile cuprinse în
acest cod sunt adevåruri profunde”, „incontestabile”: „Aceastå carte cu-
prinde o parte importantå din filosofia tråirii omului ce-¿i dore¿te så
reu¿eascå în via¡å.”

Cu alte cuvinte „apropierea de idealul propus”, transformarea acestui
„minunat vis” în realitate poate avea loc prin studierea ¿i însu¿irea con-
ceptelor, învå¡åturilor ¿i îndemnurilor din acest COD, urmårind deopotrivå
„modelarea” noastrå, „succesul” ¿i „reu¿ita visurilor”: „Dacå îl accepta¡i,
dacå nu, stabili¡i-vå propriul cod!”

Generozitatea benedictinå, apelul de suflet, altruismul care îl animå
pe autorul „moralist” exprimå un eticism clasic, de a¿ezare a valorilor în
vadul lor firesc, problema este înså alta: cum poate omul secolului al
XXI-lea så realizeze urgen¡a restaurårii adevåratului umanism sapien¡ial,
oprindu-se din mersul existen¡ialismului pragmatic pentru a reflecta la
textele din acest Vademecum vådit restaurator... Nu manifestå gânditorul
nostru o anumitå naivitate, så-i zicem îngereascå, când pretinde a ne da
„norme de conduitå” ¿i „învå¡åturi”, „adevåruri profunde”, „incontestabile”
tocmai pentru cå sunt „evidente”. Mai mult chiar, inten¡ia reflexivitå¡ii
vizeazå, într-un sens mai larg,genera¡ii: „Bogå¡ia spiritului, picåturile de
în¡elepciune eviden¡iate vor influen¡a benefic propria Dumneavoastrå
via¡å ¿i a copiilor Dumneavoastrå”...

Dl Simion Todorescu este deopotrivå un cårturar aplicat unor realitå¡i
din Banatul de câmpie, în care vie¡uie¿te, ¿i un gânditor, care scruteazå
„gândul” omului de totdeauna ¿i de pretutindeni, crezând iatå într-un
„cod” de conduitå eticå, mai exact zis, de cugetare comportamentalå,
convins cå în¡elepciunea – cum zice N. Iorga – „nu se împrumutå cu carul
ci se câ¿tigå cu bobul”... Cu toate astea, „nici o idee creatoare n-a fost
gânditå vreodatå pânå în ultimele ei consecin¡e” (L. Blaga), iatå de ce
autorul, umanist ¿i moralist, crede cu toatå tåria cå „rådåcina în¡elep-
ciunii este gândul”, cå „de la gând pleacå totul” ¿i cå „din gând apar
mugurii în¡elepciunii”. Deci: „Îndråzne¿te så gânde¿ti în¡elept!” Cåci
„ªtiin¡a de a gândi este la fel de importantå ca erudi¡ia.” ªi încå: „Gânde¿te!
Ideea apare din gând ca o stråfulgerare în miez de noapte, ca o razå de
luminå în întuneric.”; „Så ai gânduri måre¡e! Måre¡ia omului constå în
måre¡ia gândului ¿i al faptelor izvorâte din gând.”; „Fii curat în gândire,
cât ¿i în ac¡iune. Gândul este premergåtor cuvântului ¿i izvorului faptei.”;
„Aga¡å-¡i gândul de o stea! ªi tu ai steaua ta. Cautå-¡i steaua cålåuzitoare!”

Trei ar fi treptele „spre mai sus”: educa¡ia, cunoa¿terea, crea¡ia. „O-
mul nu se na¿te bun sau råu. El devine pe parcurs, în raport cu educa¡ia”.
ªi: „Så nu-¡i consideri educa¡ia încheiatå pânå în ultima clipå! Întreaga-¡i
via¡å så fie o educa¡ie continuå!”

În rela¡iile cu oamenii „fii delicat ¿i cere doar ce ¡i se cuvine”. „Nu lua
ce nu ¡i se cuvine! Nu folosi ce nu ¡i se potrive¿te!” Totdeauna så ai în
vedere utilitatea! Nu fi familiar cu toatå lumea „¿i nici nu le permite la
to¡i (tuturor, n.n.) så fie familiari cu tine, pentru onoarea ce ¡i se cuvine”.

Tainele împårtå¿ite de prie-
teni trebuie påstrate!

„Nu te încurca cu pro¿-
tii, cu ho¡ii ¿i nici cu cei pu-
ternici! Nu te încurca cu ni-
meni! Sfåtuie¿te-te ca un în-
¡elept!”

„Nu te considera atot-
¿tiutor cå po¡i fi ¿i ai putea
så te råtåce¿ti.”

„Så nu iube¿ti prefåcå-
toria! Nu te preface nici
prost, nici de¿tept! Nu te pre-
face!”

„Ajuns în vârful pirami-
dei, po¡i deveni un idol pen-
tru cei de la bazå ori un re-
negat. Oricum, meritå så
ajungi în vârf. Abia dupå ce
vei cådea î¡i vei cunoa¿te cu
adevårat prietenii.”

„Important e så tråie¿ti
frumos, nu så mori frumos!
Nicio moarte nu-i frumoaså!”

În acest spirit exhortativ-morigerator, aforisticul nostru scrie cugetåri,
maxime ¿i desigur scurte texte senten¡iale pe un întins evantai de teme
¿i motive morale, atingând nu numai morala cre¿tinå dar mai ales fondul
unor cugetåri filosofice de patrimoniu universal, evident în noi ¿i noi
formulåri, nuan¡åri, reluåri.

Dintr-un Indice tematic al conceptelor/ no¡iunilor putem så ne dåm
seama de amploarea aspectelor vizate, de la ac¡iune, afirmare, adaptare,
adevår, altruism, amabilitate, ambi¡ie, amintire, arta conversa¡iei, atitu-
dine, autoinstruire ¿amd la ideea de bine, blânde¡e, bucurie, bune manie-
re, bunul renume etc.Tabloul de indice repertoriazå, de la A la Z, o mul¡ime
de concepte, no¡iuni ¿i idei, de teme ¿i motive, de nominalizåri ¿i referen-
¡ialitå¡i, din care amintim doar câteva zeci, pe care le credem cu adevårat
mai de impact: calitate, calm, candoare, concesie, cumpåtare, curaj; dato-
rie, decen¡å, destin, diferen¡iere, dogmå, drum; echilibru, esen¡å, eterni-
tate, existen¡å; facerea de bine, farmec, femeie, fidelitate, frumos; gând,
gândire, generozitate, geniu, gre¿ealå; hotårâre, hårnicie; ideal, ignoran¡å,
intelect, intui¡ie, invidie, ironie, ispitå, iubire; împåcare, încredere, între-
cere, învingåtor; jignire, judecatå, judecå¡i de valoare, jungla informa¡iei;
la¿, lauri, lini¿te, logicå, luminå, luptåtor; måre¡ie, mânie, memorie, mo-
destie, mul¡umire de sine; necesitate, nedemn, nemuritor, nimic inutil;
om (adevårat, bun, drept, învå¡at, mare, mic), omenie, orgoliu; pace, påcat,
pårtinire, perfect/perfec¡iune, pre¡ul vie¡ii, profunzime; ra¡ional, recom-
penså, reguli, renume, repro¿, rost, ru¿ine; sacrificiu, satisfac¡ie, sensul
vie¡ii, simplitate, statornicie, suflet, strigåtul interior; ¿anså, ¿tiin¡å; tainå,
tåcere, trådare, tråire, trepte spre mai sus, triste¡e; ¡el/ ¡intå; uimire,
umanitate, umilin¡å, util/ utilitate; valoare, verticalitate, viciu, violen¡å,
vorbå bunå, vulgaritate; zâmbet, zbatere, zile.

Aforistica dlui Simion Todorescu, cu reflexe ¿i trimiteri la morala
clasicå sau popularå, lateologia cre¿tinå ori la filosofia anticå ¿i modernå,
mi-a amintit de Socrate-le platonician care mårturisea cå, oridecâte ori
era pe cale de a såvâr¿i ceva råu sau nepotrivit, o voce interioarå a dai-
monului såu îl prevenea cu interdic¡ii ¿i avertismente, ferindu-l de gre¿eli
¿i ocrotindu-l totodatå.

Acesta ar fi gândul interior din aceste texte sapien¡iale, unele afo-
risme ¿i cugetåri, altele senten¡e de umanism sofianic sau de cele mai
multe ori îndemnuri, în formulåri directe, imperative adresate unui con-
locutor, de unde ¿i accentul de colocvialitate, de apropiere ¿i nemijlocitå
prezen¡å...

Remarcåm fluen¡a exprimårii ¿i limpiditatea mesajului, autorul
men¡inându-se într-o posturå de eticism socratic. Am fi dorit, pentru ca
dialogul cu eventualul cititor så fie mai convingåtor ¿i ilustrativ, ¿i prezen¡a
autorului, cu men¡iuni privindu-i succesul sau e¿ecul, în variile ipostaze
ale no¡iunilor comentate. Dar felul în care transmite aceste îndemnuri ¿i
mesaje eticiste presupune el însu¿i experien¡a de via¡å, îndelunga ob-
servare ¿i comunicarea rezumativå, secven¡ialå, la obiect.

În general, Moralia dlui Simion Teodorescu contureazå o eticå echili-
bratå de homo sapiens, chiar una superioarå a conceptului de „suflet”, a
comportamentului uman ¿i conduitei individului într-o lume tumultuoaså
¿i prea gråbitå så mai poatå realiza pe ce fundamente trebuie så fie plasat
omul în societate ¿i istorie... Am scris cu convingere, ceea ce facem ¿i
acum, despre literatura gnomicå a dlui Simion Todorescu, autorul unor
lucråri interesante de gen, urmårindu-¿i perseverent steaua cålåuzitoare
într-o nåzuin¡å idealå, potrivit maximei despre perfec¡iune de la p. 142:
„Perfec¡iunea este un ideal, e motivarea zborului.”

Zenovie CZenovie CZenovie CZenovie CZenovie CÂÂÂÂÂRLUGEA, RLUGEA, RLUGEA, RLUGEA, RLUGEA, TTTTTââââârgu-Jiu, 11 martie 2021rgu-Jiu, 11 martie 2021rgu-Jiu, 11 martie 2021rgu-Jiu, 11 martie 2021rgu-Jiu, 11 martie 2021

Un vademecum al urgen¡ei: Moralia pulchrae vitae...

SIMION TODORESCU: „CODUL... ESCU”
   Pa¿i spre în¡elepciune (Eurostampa, Timi¿oara, 202 p.)
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Marin Sorescu este unul dintre scriitori români de geniu, cu care
am avut privilegiul så fim contemporani. L-am întâlnit la Uniunea
Scriitorilor sau la redac¡ii de reviste în capitalå, pe cel ce se reventica a
fi nu numai scriitor, ci ¿i publicist. La el m-a frapat o anume fine¡e, o
decen¡å a gesticii, scriitorul surprinzându-må cu pårul såu stufos, ce
intra în dispropor¡ie cu corpul omului nu prea înalt. Mai presus de toate
înså, i-am apreciat totdeauna talentul, ca har dumnezeiesc, pentru cå
adevåratul Marin Sorescu este cel ce se întruchipa din slove, råmase
dupå ce omul ne-a påråsit acum 24 de ani. Alain Bosquet, el însu¿i o
autoritate în domeniu pe plan european, nu ezita så-l considere “unul
din cei mai mari poe¡i contemporani” ai lumii în secolul XX.

Ca profesori de literatura românå, noi nu l-am urmårit ca autor al
unor articole semnate în preså, care aveau negre¿it valoarea lor. În
schimb, am avut revela¡ia fiecårei noi cår¡i de versuri soresciene de la
Singur printre poe¡i, care ni l-a recomandat ca un mare spirit parodic,
pânå la Moartea ceasului 1966, Tinere¡ea lui Don Quijote 1968, Unghi
1970 ¿i volumul care ne-a apropiat de Bulze¿tiul lui natal, ciclu intitulat
La Lilieci începând din 1973. Era acolo o viziune ¿ocantå a satului våzut
de un copil, dupå versurile lui Co¿buc ¿i Goga, nume consacrate în
didactica ¿colii, cåci am descoperit o cu totul altå proiec¡ie, diferitå ca
orizont, tradi¡ii ¿i limbaj. Între alte titluri de succes, au urmat Descân-
toteca din 1976, cu neobositele structuri psiholexicale specific soresciene,
mereu ¿ocante ca inedit, volumul cu versuri de sertar Poezii alese de
cenzurå, pe care în 1991 Dan Zamfirescu nu ezita så îl considere “perla
crea¡iei soresciene, ivitå ca ¿i poezia lui Eminescu, din stråfundurile rånii
unui neam întreg”1. Am citit cu interes ¿i volumul Efectul de piramidå
din 1998, care deja se încadreazå între apari¡iile postume, alåturi de
abordåri critice, care îi completeazå exegeza, precum cele ale Adei Stu-
paru2, a lui Tudor Nedelcea3, ¿i ale altor cercetåtori, prea numero¿i ca
så-i putem enumera aici.

Pentru iubitorii de literaturå, piesele lui de teatru au fost o altå re-
vela¡ie de la Råceala la Iona 1993, ca så men¡ionåm numai pe cele studiate
în liceele ¡årii. Proza sa cu romanele Trei din¡i din fa¡å, care a avut succes
chiar de la lansare în 1977, cu Viziunea vizuinii 1982, acel inimitabil joc
de diferen¡e semantice ale cuvintelor, pânå la romanul postum Japi¡a
apårut la Funda¡ia Marin Sorescu în 1999, proiectând imaginea Olteniei
unde Craiova este „ora¿ul bârfei ridicate la rang de filosofie”, constituie o
altå dimensiune de rezisten¡å a crea¡iei sale literare. Existå la Marin
Sorescu ¿i un exerci¡iu de artå plasticå, manifestat în expozi¡ii ¿i care îi
completeazå opera. Aceste titluri, în selec¡ia pe care am operat-o cu parci-
monie, nu sunt decât un vârf de aisberg din opera sa antumå ¿i cea
publicatå postum, nebånuit de amplå, constând în alte 15 volume pânå
în prezent. Putem conchide cå este unul dintre cele mai fericite cazuri de
posteritate, aproape la fel de rodnicå precum fusese antumitatea scriito-
rului.

Mai concret, la moartea lui din 1996 credeam cå i-am cunoscut ope-
ra, dar apari¡iile postume mi-au demonstrat contrariul. Abia acum realizez
cå Marin Sorescu era un creator de o hårnicie cople¿itoare, cåruia i se
potrive¿te dictonul latin Nulla dies sine linea. Numai cå zicerea lui Plinius
cel Båtrân din Istoria naturalå meritå în cazul lui Sorescu o ajustare:
Nulla ora sine linea. El însu¿i se portretizeazå „Mereu cu ceva-n cap, ca
un cucui:/ Sub ¡eastå înflore¿te o ideie.”(ªi trec absent, råspund contra-
dictoriu) Citesc în prezent cartea Marin Sorescu în Suedia ¿i Singapore,
scoaså de George Sorescu ¿i Ada Stuparu în 2019, ei fiind îngrijitorii
multor edi¡ii apårute postum, întregind cu brio opera scriitorului. Aportul
so¡iei Virginia Sorescu ¿i al altor membri din familie meritå ¿i el men¡ionat.
Aståzi se pot citi 10 volume de coresponden¡å ¿i opt de memorialisticå,
iar Sonetele soresciene, apårute în 2016, sunt impresionante ca numår
¿i ca ubicuizare a acestei formule de mare fine¡e pe întregul traseu artis-
tic al scriitorului.

Publicistul Marin Sorescu a re¡inut mult mai pu¡in aten¡ia poste-
ritå¡ii decât beletristica sa, a¿a cum gåsesc cå era ¿i firesc. Ca experien¡å
profesionalå în plinå epocå socialistå, activitatea lui revuisticå, pe care
în 1985 a selectat-o sub titlul U¿or cu pianul pe scåri, nu a fost feritå de
obstacole insurmontabile. Începându-¿i apari¡iile publicistice la „Via¡a
studen¡eascå”, tânårul Sorescu a fåcut o bunå practicå jurnalisticå la
revista „Luceafårul”, mai ales, dar ¿i la „Gazeta literarå”. Lectura volu-
mului U¿or cu pianul pe scåri, cuprinzând cele mai reprezentative eseuri
¿i articole de criticå literarå din publicistica sorescianå, va fi relevantå
pentru tematica ¿i stilul rafinat ¿i original al autorului. În perioada celei
mai contorsionate perioade a impunerii ideologiei partidului unic,
cutezan¡a de a -¡i exprima un punct de vedere original devenise o raritate.

În paginile revistei de culturå lunarå intitulatå „Ramuri” din Craiova,
care la debutul din 1974 fusese salutatå de Tudor Arghezi, prolificul Marin
Sorescu semnase de câ¡iva ani poezii, alåturi de Eugen Constant, Ilarie
Hinoveanu, Sina Dånciulescu, Nina Cordun, ªtefan Bånulescu. La 15
iulie 1978, scriitorul va fi numit redactor-¿ef al revistei „Ramuri” ¿i råmâne
pe acest post pânå în martie 1991, când se vede nevoit så demisioneze în
condi¡ii ru¿inoase. Perioada de 13 ani ar trebui så poarte semnele opticii
sale ¿i ar face vizibilå tehnica prin care el a încercat så transforme o
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publica¡ie regionalå în una de interes na¡ional.
 În noua calitate de redactor-¿ef, un obiectiv major al såu era cel de

a pune în valoare pe marii scriitori. Dar nu-i avea în vedere doar pe cei
din România, ci ¿i pe aceia din diaspora, într-un timp când în plin social-
ism aceia erau socoti¡i de oficialitå¡i ni¿te trådåtori de ¡arå. Men¡ionåm
cele douå articole publicate în revista „Ramuri” despre Emil Cioran de la
Paris, pe care Marin Sorescu l-a vizitat începând din 1967, revenind îm-
preunå cu Tudor Gheorghe, purtând conversa¡ii rodnice, cântând ¿i în-
cântându-l pe românul des¡årat.

Autorul unor recenzii care apåreau la rubrica „Cronica literarå”,
alegea titluri ingenios formulate, cum este A introduce sålciile plângåtoare
în categorii4, unde cår¡i ca Amurgul gândurilor, 1940, ¿i La tentation
d’exister (Ispita de a exista) ale cugetåtorului de la Paris sunt supuse în
1985 unei fine analize, în care recunoa¿tem specificul stilului sorescian,
ferit de limbajul de lemn al epocii socialiste. Pornind de la pertinenta
observa¡ie cå Lucian Blaga l-a atacat cu duritate pe Cioran de pe pozi¡iile
unui specialist al filozofiei, Sorescu remarcå adevårul cå de fapt autorul
cår¡ii Amurgul gândurilor este un artist. Cioran posedå „un organ al
limbii mai nuan¡at”, întrucât el era „indiferent fa¡å de ¿coli ¿i curente
filosofice, fa¡å de con¡inutul, ca så zic a¿a, al ideii. Lui îi place cum se
rostogole¿te cugetul în pråpastie, în neant, mai precis, cum se reflectå
aceastå rostogolire în cuvinte. În cuvintele limbii române deocamdatå; în
cele ale limbii franceze mai apoi, unde se va sim¡i poate în adâncul con¿-
tiin¡ei un înfrânt, un copil orfan de nuan¡ele unei exprimåri mai expresive.
Cå i-a depå¿it pe stili¿tii francezi, nici nu era greu, dupå ce îi depå¿ise pe
cei români.” Iatå o întâlnire cu adevårat regalå a spiritului cioranian cu
cel exuberant ca inventivitate al lui Marin Sorescu. Redactorul-¿ef de la
revista “Ramuri” apreciazå la Cioran “un talent literar dincolo de filosofie.”
Depå¿ind cu u¿urin¡å judecata comunå, care vedea în Cioran un pesimist
ce propovåduia sinuciderea drept cale de izbåvire filozoficå, analistul
craiovean constatå cå în Occident, în realitate, autorul cår¡ii La tentation
d’exister este receptat „ca un scriitor tonic, ¿i pe bunå dreptate”. Preocupat
så-l situeze în epocå, el îl aseamånå pe Cioran cu argentinianul Borges,
prin felul cum ¿i-a construit opera „în jurul câtorva subiecte, câtorva
simboluri.” Surprinzåtoare este asocierea gânditorului român de la Paris,
ca scriitor obsesiv, cu Anton Cehov, “al cårui univers infinit e în¡esat de
fleacuri esen¡iale.” În punctul de apogeu al demonstra¡iei sale axiologice
se aflå concluzia cå Cioran „då filozofiei un suflu, o comunicativitate spon-
tanå, o democratizeazå prin stil, o adânce¿te ¿i o reformuleazå, supunând-o
unei iluminåri de arc voltaic. Haina e fran¡uzeascå, dar croiala ¿i împun-
såtura råmân mereu române¿ti.” Ingenios pânå la capåt, Sorescu for-
mula regretul cå o asemenea personalitate fascinantå „a fost împrumutatå
Fran¡ei” de România, din care plecase ¿i sculptorul Påsårii måiestre, numai
cå în timp ce „Brâncu¿i sculptase ideea de zbor, Cioran face så zboare
ideea pur ¿i simplu”. O asemenea abordare liberå, prin nimic înfeudate
ideologiei oficiale, în plin an 1985, când opera iconoclaustului Emil Cioran
era sub obroc, anticipeazå cu mare cutezan¡å apari¡ia din 1988 a antologiei
de Eseuri ale lui Cioran, într-o edi¡ie cu traducerea ¿i Cuvântul înainte
al lui Modest Morariu, acesta fiind socotit momentul de deschidere spre
personalitatea ¿i crea¡ia gânditorului nåscut la Rå¿inari ¿i devenit
celebru în capitala Fran¡ei.

Înaintea multor al¡i confra¡i de condei, Marin Sorescu a realizat cât
de important este dialogul literaturii române cu stråinåtatea. El obi¿nuia
så afirme „Cår¡ilor mele le place så fie plimbate.” ªi el a gåsit calea de
a-¿i purta cår¡ile pe cinci continente, repro¿ând în mod strategic gre¿eala
unor scriitori de valoare, care cantoneazå numai ¿i numai între frontierele
patriei române. Când poetul era invitat în stråinåtate, adjunctul lui, Ro-
mulus Diaconescu, împreunå cu echipa redac¡ional din care, între al¡ii,
fåceau parte ªtefan Tunsoiu ¿i Gabriel Chifu, scotea revista. Asemenea
situa¡ie prea des repetatå nu a mul¡umit colectivul redac¡ional, chiar
dacå atunci când pleca, Sorescu se stråduia så lase toate lucrurile bine
rânduite.

Nicolae Ceau¿escu a observat cu invidie cå Marin Sorescu este mai
bine cunoscut în lume decât el. Jurnalele de cålåtorie soresciene sunt o
dovadå cå din 1965 el era cunoscut în Belgia. Din 1968 ¿i 1974 påtrunsese
în Italia. În Jurnalul din Spania sunt fixate escapadele literare din 1979
¿i 1983. În 1981-1982 Sorescu ajunsese în Mexic, iar la Roma el popose¿te
în 1987. Au fost publicate 8 volume de cålåtorii intitulate Marin Sorescu
¿i lumea latinå, atestând legåturile pe care el ¿i le-a creat cu mari scriitori
cu care a legat prietenii ¿i care au fåcut traduceri din opera lui. Între ei,
Marco Cugno din Italia, Homero Aridjis din Mexic, argentinianul Omar
Lara, Casimiro de Brito, Portugalia, Justo Padron, Spania, Octavio Paz,
Argentina, Dan Shafran- Suedia.

Poetul Sorescu sus¡inea cenaclul „Ramuri” de la Muzeul de Artå. El
învita la redac¡ie sau la cenaclu personalitå¡i remarcabile, precum C.
Noica sau Eugen Simion, cum î¿i aminte¿te Tudor Nedelcea aflat în re-
dac¡ie, în cartea sa Marin Sorescu sau voca¡ia identitå¡ii na¡ionale, Editu-
ra Muzeul Literaturii Române, 2019.

O grea problemå de con¿tiin¡å a constituit-o pentru Marin Sorescu
dezvåluirea plagiatului comis de Eugen Barbu. Plecând de la remarca
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unui cititor, în 1979 redactorul-¿ef de la „Ra-
muri” simte nevoia så ia atitudine în paginile
revistei craiovene. Eugen Barbu era membru
în C.C. al P.C.R., ¿i pentru apari¡ia în preså a
unei asemenea acuze grave, respectiv cå în ro-
manele Principele ¿i Incognito s-au folosit citate
din al¡i scriitori în mod fraudulos, se cerea avi-
zul sec¡iei de preså a P.C. R. Dar acesta s-a
emis cu mare întârziere. ªpaltul articolului
acuzator, în schimb, a fost trimis de un securist
din redac¡ie la Eugen Barbu, care i-a dat replicå
lui Sorescu în revista „Contemporanul” înainte
de apari¡ia articolului incriminant. Pentru cel
acuzat, efectul se dorea a fi diminuat, desigur,
dar argumentele lui nu au convins cititorii.
Scandalul a luat propor¡ii ¿i o comisie constitui-
tå din scriitori a examinat cazul. Marin Sores-
cu, Geo Bogza, mai virulent ca oricând, ¿i Mircea
Zaciu, caustic de felul lui, au instrumentat ata-
cul, care avea un obiectiv clar ¿i legitim. Nicolae
Manolescu a publicat acuzele în “România lite-
rarå”. Fånu¿ Neagu l-a apårat pe autorul acu-
zat, socotind cå folosirea unor fragmente de text
stråin în situa¡ia respectivå este la limita legali-
tå¡ii. Eugen Simion formuleazå concluziile
comisiei disciplinare, socotindu-l pe autorul
Principelui un scriitor care ¿i-a omorât în
câteva rânduri opera. Orgolios de felul såu,
Eugen Barbu ¿i-a depus legitima¡ia de membru
al Uniunii Scriitorilor din România, institu¡ie
unde nu s-a mai prezentat la nicio formå de
activitate. Abia în septembrie 1990, în mod ofi-
cial, el a fost eliminat din ilustra institu¡ie scrii-
toriceascå, adicå dupå 11 ani de la reclamarea
lui Marin Sorescu. Dupå un an, în 1992, Eugen
Barbu avea så fie primit în Parlamentul
României, ca membru în Camera Deputa¡ilor.
Pânå la final, Eugen Simion ¿i Nicolae Mano-
lescu nu i-au contestat valoarea, de a fi unul
dintre cei 3 granzi ai “genera¡iei pierdute”,
alåturi de Marin Preda ¿i Petre Dumitriu. Spirit
justi¡iar, Marin Sorescu a declan¿at, a¿adar,
cel mai mare proces de eticå scriitoriceascå din
perioada contemporanå a literaturii române.
Sprijinul de care acuzatul se bucura din partea
Securitå¡ii ceau¿iste a edulcorat în mod subs-
tan¡ial efectul ini¡iativei plecate de la Craiova.

Ca redactor-¿ef al revistei, Marin Sorescu
nu accepta så punå în lunile cu congrese P.C.R.
pagina solicitatå despre realizårile partidului
¿i despre conducåtorii lui, de¿i fiecare numår
era cenzurat de cåtre Consiliul Culturii ¿i Edu-
ca¡iei Socialiste. Numårul nu putea så aparå
fårå acea rubricå panegirizantå. Ce era de få-
cut? Într-un rând, redactorii s-au adresat lui
Tudor Nedelcea, directorul Bibliotecii jude¡ene,
care a scris douå articole semnate înså Fabiola
Popescu. Momentele dificile nu au încetat så
aparå.

 Tocmai pe atunci lua amploare mi¿carea
Medita¡ia transcendentalå, în care Marin So-
rescu s-a pomenit integrat fårå voia sa. Elena
Ceau¿escu agrease la început, în 1977, ini¡ia-
tiva lui Nicolae Stoian de a spori capacitatea
de muncå a oamenilor. So¡ii Virginia ¿i Marin
Sorescu au participat la o singurå ¿edin¡å pe
temå de sånåtate, ca ¿i Andrei Ple¿u ¿i al¡i inte-
lectuali de marcå. Poetul nu a semnat niciun
angajament sau alt document. Cu timpul, mi¿-
carea transcendentalå a fost socotitå un „com-
plot antisocialist”. Repercusiunile erau drasti-
ce, Marin Sorescu urmând så fie compromis
profesional, trimis la munca de jos ca muncitor
necalificat. Psihologia a fost scoaså din nomen-
clatorul disciplinelor ¿tiin¡ifice. Adrian Påunes-
cu s-a înfå¡i¿at la Nicolae Ceau¿escu ¿i a reu¿it
så-l scoatå pe Marin Sorescu de pe lista celor
ce urma så fie pedepsi¡i. Totu¿i, ¿ocul a fost
atât de mare, încât lui Marin Sorescu i s-a de-
clan¿at un diabet.

 În februarie 1991, opt redactori ai revistei
„Ramuri” au trimis o reclama¡ie la Ministerul
Culturii ¿i la Uniunea Scriitorilor, solicitând ca
Marin Sorescu så fie demis din func¡ie, de¿i el
nu neglija activitatea redac¡ionalå, dar era
mult timp plecat din Craiova, fiind invitat pre-

tutindeni, pe cele 5 continente. La conducerea
Uniunii Scriitorilor era ca pre¿edinte Mircea
Dinescu ¿i în Comitetul director ªt. Aug. Doi-
na¿, Ana Blandiana etc. Ei au decis så nu ia
nicio hotårâre pânå la urmåtoarea ¿edin¡å din
martie. În schimb, Marin Sorescu a hotårât pe
loc så-¿i dea demisia din Uniunea Scriitorilor
din România ¿i de la conducerea revistei „Ra-
muri”. Ca director al Editurii Scrisul Românesc
din Craiova, a¿a cum fusese propus de Andrei
Ple¿u în vremea cât fusese ministru al Culturii,
Marin Sorescu a råmas pânå la sfâr¿itul vie¡ii
sale. Adicå, doar cinci ani.

Note:
1 Vezi Dan Zamfirescu, coperta 4 la Marin So-

rescu, Poezii alese de cenzurå, Editura Roza Vîntu-
rilor, Bucure¿ti, 1991.

2 Ada Stuparu, Marin Sorescu în postume, Fun-
da¡ia-Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2017.

3 Tudor Nedelcea, Marin Sorescu sau voca¡ia
identitå¡ii române¿ti, Editura Muzeul Literaturii
Române, Bucure¿ti, 2020.

4 Marin Sorescu, A introduce sålciile plângå-
toare în categorii, în „Ramuri“, Craiova, nr. 9 (255),
15 septembrie 1985, p. 3.

INVIDIE

Invidiez! Aceasta-i taina. Tandru,
Så v-o mårturisesc, abia cutez.
ªtiu, undeva tråie¿te-un båie¡andru
ªi-n tot ce face, îl invidiez.

El ¿tie så se batå cu ardoare,
Mai curajos ca mine, mai ¿iret;
În râsul lui, descopår o savoare,
Pe care eu o consumam discret.

De zgaibe ¿i cucuie-i plin, fire¿te,
ªi nu ca mine, -ntreg ¿i spilcuit.
Citind, såream pe rupte. El cite¿te
Pasajele pe care le-am sårit.

Onest va fi ¿i tare precum steiul,
Biruitor în lupte ¿i-n idei,
ªi unde eu îmi domoleam condeiul,
El va lupta cu asprul såu condei.

El va-nfrunta tot ce-i va sta în fa¡å,
Neezitând, ca mine, fårå rost,
ªi-¿i va påstra iubita pentru-o via¡å,
Pe când, statornic, eu nicicând n-am fost.

Surâzåtor, îmi voi ascunde-n mine
Invidia, tembel ¿i ipocrit:
„Nu-s to¡i la fel. Existå, ¿tim prea bine,
ªi câte-un ins mai altfel întocmit”.

Dar în zadar va fi orice-ncercare
De a-i veni invidiei de hac;
Nu-l pot uita pe båie¡andrul care
Va face tot ce n-am putut så fac.

1958

FERICIREA
Fratelui Serghei (Esenin)

Susure trifoiu-n lunca beatå,
Vântu-n pini vuiascå-ame¡itor,
Tot nu voi putea så uit vreodatå
Cå ¿i eu va trebui så mor.

Dar un pui beteag plâns de pu¿time
Îmi va da deodatå de-n¡eles
C-a muri e totu¿i o cruzime,
Fa¡å de prieteni, mai ales.

N-are pre¡ via¡a fårå moarte,
Nu pierim ca apa în nisip;

Cei ce vin, pe cei pleca¡i departe,
Så-i înlocuiascå nu e chip.

Cât de cât, la toate-am luat aminte,
Nu-n zadar am dat ¿i-am încasat –
Credem c-am uitat ce-aveam în minte,
Dar påstråm în minte ce-am uitat.

În pruncie, neaua ne råsfa¡å,
Dealuri verzi dau tinere¡ii rost.
Tot atâtea vie¡i sunt într-o via¡å,
Câte mari iubiri în via¡å-au fost.

Din atâtea vie¡i din lumea asta,
Tainic, parte am fåcut ¿i eu,
ªi-am våzut cum î¿i atrag nåpasta
Cei ce ferici¡i s-ar vrea mereu.

Împrejurul ei privind orbe¿te,
Fericirii multe i se-ascund;
Dureros, necazu-n jos prive¿te
ªi de-aceea-i, poate, mai profund.

Imprudent, am vrut ¿i eu, odatå,
Så må cred în via¡å fericit.
Doamne, ce preten¡ie ciudatå!
Bine-mi pare cå n-am izbutit.

Oameni, vå iubesc precum mi-i firea
ªi vå iert gre¿itul vostru drum.
Fiindcå nu mai caut fericirea,
Fericit am devenit acum.

Fericirea-¿i ¡ine-n sus cåtarea,
Sumbru e necazul, ca un beci.
Fericirea are-n ea trådarea,
Dar necazul nu trådeazå-n veci.

Tot ce-a¿ vrea – pe buze,-n nefiin¡å,
Dulcele trifoi så-l simt arzând.
Tot ce-a¿ vrea – infima-ngåduin¡å
De a nu muri de tot nicicând.

1959

BABI IAR

Un mal abrupt – må uit la el cu teamå.
Nu-i nici un monument la Babi Iar *.
Îmbåtrânit ¿i trist, må simt de-o seamå
Cu neamul lui Avram. Ce lung co¿mar!

Azi sunt iudeu, ¿i prin Egipt må duce
Robia grea, cu asprele ei munci.

PPPPPoooooeziieziieziieziiezii EVGHENI EVTUªENKO
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Apoi, din nou, sunt ¡intuit pe cruce
ªi simt arsura cuielor de-atunci.

Ori Dreyfus parcå-a¿ fi! Må trec fiori,
Cå-s judecat de la¿i ¿i impostori!
Scuipat, hulit ¿i-ncercuit de gratii,
Asmut ¿i câinii, så må ¡inå treaz;
Cucoane spilcuite – ce pramatii! –
Må-mpung cu lungi umbrele în obraz.

Un biet båiat din Bialistok sunt, iatå,
ªi sângele-mi ¡â¿ne¿te pe podea.
Duhnind a vodcå, ceata-nfierbântatå
S-a nåpustit urlând asupra mea.

În van implor, ¿i clipele-s cât anii,
Cu cizmele-s izbit, de vreau så scap.
„Salva¡i Rusia! Omorâ¡i jidanii!”
Crâ¿maru-i pune mamei fusta-n cap.

O, neamul meu rusesc, te ¿tiu prea bine,
E¿ti leagån ori¿icui ¿i ori¿icând,
Dar câ¡i nebuni s-au folosit de tine,
Cu mâini murdare fa¡a ta påtând.

Î¡i ¿tiu blânde¡ea, patrie natalå,
Dar, faima lor umflându-¿i dinadins,
Antisemi¡ii – fårå de sfialå –
Chiar „Uniune Ruså” s-au pretins.

Så ne privim în ochi. O, Doamne sfinte!
Aprilie… Ramuri stråvezii în vânt…
Iubesc ¿i n-am nevoie de cuvinte,
Cåci Anna Frank îmi pare azi cå sînt.

Nu våd nimic ¿i totul må apaså,
Ni-s interzise frunze, cer ¿i stea,
Cel mult, într-o odaie-ntunecoaså,
Avem putin¡a de-a ne-mbrå¡i¿a.

E cineva?! Nu-¡i fie teamå! Våii,
Cu vuiet primåvara-i intrå-n crâng.
Hai, repede! Sårutå-må! Cålåii
Sparg u¿a?! Nu! Bocancii råu må strâng.

La Babi Iar, câmpia pare beatå,
Copacii så ne judece-au råmas,
ªi pårul meu albe¿te dintr-o datå
ªi totu-n jur e-un urlet fårå glas.

Un urlet sunt ¿i eu, dar nu pot plânge.
Sub mine, mii de mor¡i. Må simt inclus
În to¡i båtrânii îneca¡i în sânge,
În fiece copil de glon¡ råpus.

Nu vreau nimic så uit, cât vie-i boala!
Antisemi¡ii nu ne fac rabat.
Så sune, deci, „Interna¡ionala”,
Când ultimul din ei va fi-ngropat!

Nu-mi curge sânge evreiesc în vine,
ªi totu¿i sunt hulit ca un iudeu,
Dar ¿tiu, atunci când råii dau în mine,
Cå rusul cel adevårat sunt eu!

Kiev, august 1961

* Babi Iar – loc de tristå faimå din Ucraina de aståzi
 unde, în timpul celui de-al doilea råzboi mondial,
au fost împu¿ca¡i ¿i înmormânta¡i în gropi comune,
såpate de ei în¿i¿i, mii de evrei

NOPºILE ALBE ÎN ARHANGHELSK

Nop¡ile albe doar un „poate” sînt,
Te tulburå ceva, ciudat ¿i blând,
Lumini din soare ninse sau din lunå…
De-un dor purta¡i, de bucurii uitate,
Prin albu-Arhanghelsk, prin Marsilia, poate,
Tineri matrozi pe cheiuri pa¿ii-¿i sunå…

Dau fetele-ale-mbrå¡i¿årii pre¡uri…
Ca bårci alunecate printre ghe¡uri,
Pe sub sprâncene, ochi umbro¿i le joacå.

Sirenele nu le vor spune când
Så-¿i depårteze gura, tremurând;
Poate cå nici nu trebuie s-o facå…

Peste catarge, pescåru¿ii ¡ipå,
Poate cå râd, poate cå plâng o clipå.
Unei femei, ca celelalte toate,
Un marinar îi då o sårutare.
„Dar numele?” – „Ce importan¡å are?
Poate-i acesta, dar ¿i altul, poate…”

Iatå-l pe vas. Emo¡ia-l sufocå:
„Poate ¡i-aduc o blanå grea, de focå!”
Dar, pentru ea, la care por¡i va bate?
Pe chei, tåcut, femeia gându-¿i toarce:
„Cine så-l ¿tie? Poate cå se-ntoarce,
Poate cå nu… ªi totu¿i, poate… poate…”

Poate nu-s pescåru¿i fo¿nind pe sus,
Nici valurile valuri poate nu-s,
Nici el ¿i ea nu-s dân¿ii, pasåmite;
Poate-s doar jocuri de lumini ¿i umbre,
Vedenii albe ¿i vedenii sumbre,
De somn sau poate de nesomn ivite…

Pe vasul înghi¡it de zare, parcå
Nici un regret privirea lui n-o-ncarcå;
Zårit abia, cu påru-n vânt, rebel,
ªi aruncând la glume pipårate
– Coråbiei sau mårii adresate –
Poate cå-i el, poate cå nici nu-i el.

Råmâne ea, pe cheiuri, fårå nume
(Poate-nceput?... Poate sfâr¿it de lume?...),
În pardesiul moale, albåstrui –
Fuior de cea¡å sub¡iat ca para:
Poate cå-i Vera, poate cå-i Tamara,
Poate cå-i Zoia, poate nimeni nu-i…

1963

STRIGÅTE LUNGI
Pentru Iuri Kazakov

Cåsu¡a mo¡åie pe celålalt mal.
În întuneric, o patå albå, un cal.
Din råsputeri strig, trag cu pu¿ca, tot trag,
Dar nu mi¿cå nimic, nu se-aratå nimeni în prag.

Måcar de le-ar duce vântul împu¿cåturile,
Måcar de s-ar porni câinii, cu låtråturile!
Dorm cu to¡ii ca mor¡ii… „Strigåte lungi”
Este numele vadului. Cum så-l stråpungi?

Prin såli, glasul meu a tunat ca un clopot de-alarmå,
S-au cutremurat pie¡ele de vânjoasa lui larmå,
Dar ca s-ajungå la casa aceea, din somn s-o trezeascå,
Prea micå mi-i vocea, prea de tot omeneascå.

Dorm ¡åranii adânc, fårå grabå, a¿a cum arå,
Respirând greu, istovi¡i de-a zilei povarå.
Neauzitå, prin somnul lor vocea mea trece lin,
Ca vântul vuind prin stuf ¿i prin ramuri de pin.

Ud leoarcå e¿ti, oratorule, proorocule! Înghe¡at ca un sloi!
Fårå ¡intå, acum, råtåce¿ti prin bål¡i de noroi.
ºi s-au ispråvit gloan¡ele. Vocea – de tot ¡i-a pierit.
Inundat, focul ¿i-a dat ¿i el ob¿tescul sfâr¿it.

Dar nu te-ntrista, greu obiditule! Ave!
Mintea ta macinå-acum gânduri multe ¿i grave.
Timp vei avea pentru toate… „Strigåte lungi”
Este numele vadului pe care-ai vrut så-l stråpungi…

1963
PE FLUVIUL PECIORA

O ciorbå iute-am suflecat
La bord. ªi iatå ora
Când beam cu to¡ii spirt muiat
Cu apå din Peciora.

Juca ¿alupa, stra¿nic dans
– Ea fårå-armonici joacå! –
ªi-o auzeam, în plin avans,
De ghe¡uri cum se freacå.

ªi gândurile ne jucau
Ca ce¿tile pe maså,
La Da¿a sau la Ma¿a, sau
La terciul gros de-acaså.

Treaz, cåutam cuvintelor
Un sens printre vedenii,
Cum mu¿chiu-l cautå de zor,
Pe sub zåpadå, renii.

U¿or era, când to¡i urlau,
Esen¡a så disparå;
Nici pentru cei ce-o cåutau
Ea nu era prea clarå.

Preocupa¡i påreau cu to¡i
De slujbå ori de soartå,
ªi beau, pescari sau matelo¡i,
Cu propriul gând în ceartå.

La un pescar privii, în jur,
Spunându-mi: „Oare dânsul
De spirt muiat, fumând mahmur,
Pricepe ce-i într-însul?”

Dar magazionerul ¿ui,
Cu tâmplele cårunte,
O ¿ti ce zace-n ¡easta lui,
Cu pår cleios pe frunte?

Merceologul, ce mister
Ar vrea så-¿i låmureascå,
De-mi strânge cotul ca pe-un fier
În¡epenit în broascå?

Un pumn, secundul då-n o¡el,
De parcå-ar sparge cepe,
Dar ce ar vrea så spunå el
Încearcå de pricepe!

La pre¿edin¡i de sfat såtesc,
La ¿tabi din pescårie
Le sar la gât. Dar ce doresc
Nici unul nu mai ¿tie.

Måicu¡å Rusie, lovit
Må simt. Am dat de dracu’!
Ori to¡i în jur s-au cam smintit,
Ori numai eu, såracu’!

Om liber, din cabinå ies,
Dar valuri mari, haine,
Din pår¡i, ¿alupei îi dau ghes
ªi se opresc în mine.

To¡i sunt acum întrebåtori,
Chiar co¿u-n fumegare,
ªi-n izbe, sålcii, påsåri, nori,
În toate e-o-ntrebare.

De-un stol prea gure¿ ame¡it,
Må scutur ca de-o vinå.
Peste covertå må agit,
Ca puiul de herminå.

Dar iatå, un nagâ¡ zåresc,
Venit din depårtare,
Stå mut, c-un aer nefiresc,
Pe cârmå-nfipt în gheare.

Nori grei plutesc deasupra lui.
Punct fix, deasupra undei,
Råmâne-a¿a, tåcut, silhui,
Fiu în¡elept al tundrei.

„El ¿tie adevårul pur!”
Mi-am spus. Dar ce eroare!
Privirea lui era, vå jur,
La fel de-ntrebåtoare.

„Posibil e – urlam, din ¡oi
O du¿cå bând (a câta?) –
Så nu-n¡elegem ce-i cu noi,
Cu ceilal¡i – nici atâta?”

De stropi, obrazu-i umezit,
Må clatin pe picioare.
„A¿a o fi? må-ntreb uimit,
A¿a så fie, oare?

Poate gândesc încet ¿i greu
ªi-s orb ¿i surd la toate
ªi fårå minte-oi fi doar eu,
Dar nu ¿i ceilal¡i, poate?”

ªalupa sparge valuri, mii,
Încårun¡itå toatå.
Deasupra apei – fa¡a mi-i,
De întrebåri bråzdatå:

„Albastru, magic, scump adânc,
Poate-mi råspunzi tu mie,
De unde-n mintea mea de ¡ânc
Aceastå neghiobie?

Atâtea drumuri iau în piept,
Gråbit, cå-mi uit de mine,
ªi cår¡i citesc, dar în¡elept
Eu nu devin, vezi bine.

Så-i fie datå inimii,
Necontenit, furtuna?
Sau poate sensul vie¡ii ni-i
Så ne-ntrebåm întruna?”

Larg, pescåru¿ii se-avântau
Spre zarea cea rotundå,
ªi-albastrele-adâncimi urlau,
Dar fårå så-mi råspundå.

1963
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ReporterReporterReporterReporterReporter: Radu Stanca s-a aflat printre marii reprezentan¡i ai cul-
turii române, care s-a confruntat cu regimul din anii proletcultismului.
Vå propun så ne prezenta¡i câteva aspecte semnificative din activitatea
lui Radu Stanca, în acei ani grei pentru literatura românå care au fåcut
mari pagube vie¡ii na¡ionale.

Anca SAnca SAnca SAnca SAnca Sîîîîîrghierghierghierghierghie: Radu Stanca este una dintre personalitå¡ile emble-
matice ale culturii române contemporane ca poet, eseist ¿i om de teatru
complet, acesta fiind domeniul în care s-a impus prin talentul såu de
actor ¿i regizor, de teatrolog ¿i, nu în cele din urmå, de dramaturg.

Fervoarea actorului care juca în piesele montate la Sibiu, dar pro-
iecta så se afirme ¿i ca autor dramatic, se izbe¿te de obtuzitatea auto-
ritå¡ilor comuniste din fruntea institu¡iilor culturale ce func¡ionau în
România Socialistå. Autor a 15 piese de teatru, Radu Stanca a fost frustrat
în timpul vie¡ii de satisfac¡ia a¿ezårii sub cheia literei de tipar a operei
sale originale. Drama creatorului nereceptat în contemporaneitate era
tråitå cu atât mai profund cu cât nu pu¡ine au fost încercårile lui de a
sparge acest zid inespugnabil a¿ezat în jurul operei sale. Devenit în 1949
regizor, care numai la Teatrul din Sibiu a pus în scenå 30 de spectacole,
el avea så încerce ¿i amåråciunea nedeschiderii spre public a propriilor
texte. În plinå perioadå proletcultistå, alegoriile sale cu personaje istorice
¿i mitice nu i-au oferit regizorului ingenios bucuria chemårilor la rampå
¿i ca scriitor. Autorul con¿tientiza cu acuitatea inteligen¡ei sale aceastå
frustrare, mårturisitå într-o epistolå din 30 oct. 1948 lui Ion Negoi¡escu,
prieten de idei inegalabil: „po¡i scrie pentru sertar orice, afarå de teatru.
Acesta trebuie scris cu sentimentul continuu al publicitå¡ii, al contactului
imediat cu publicul. Dacå lui Shakespeare cineva i-ar fi prezis jucarea
pieselor numai peste 100 de ani, sigur nu le-ar fi scris. Teatrul se scrie
cum se respirå-în afarå!”

Men¡ionåm succesele dobândite în perioada 1949-1961 la Sibiu, ca
regizor al unor spectacole montate ingenios, între care nici aståzi nu
uitåm Hagi Tudose, pentru care, în noiembrie 1952, i se conferå Premiul
de Stat; O scrisoare pierdutå, cu experimentul celor trei montåri diferite,
sau Hangi¡a, în care artista Dorina Stanca debuta cu succes în rolul
Mirandolinei. Ideea genialå scenografic a finalului din Steaua fårå nume,
Harap Alb cu care el ne-a încântat copilåria, Gai¡ele, spectacolul purtat
în turnee prin toatå ¡ara, cum se întâmpla cu cele mai multe piese
montate de Radu Stanca, ori Maria Stuart, al cårei text schillerian a fost
tradus din germanå în limba românå de el însu¿i, probeazå ingeniozitatea
unei activitå¡i febrile ¿i devotate marilor idealuri ale scenei.

Dupå primele piese de teatru intitulate Cealaltå primåvarå ¿i Atot-
puternicul sânge din 1942, el va scrie Turnul Babel, Hora domni¡elor,
Critis sau Gâlceava zeilor, Greva femeilor, Ochiul, toate create în 1945.
Socotim cå atât de tumultuosul an al încheierii råzboiului, în literatura
românå ar putea så poarte numele lui Radu Stanca, întrucât el scrisese
atunci nu numai poezii, ci ¿i cinci piese de teatru, chiar dacå ele au
råmas antum în manuscris. Au urmat alegoriile pe motive biblice Drumul
magilor, Rege, preot ¿i profet în 1946, când România trecea la instalarea
puterii sovietice, iar asemenea abordåri artistice contraveneau direc¡iei
ideologice care se impunea.

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: În anul 1945, Radu Stanca devine profesor de esteticå ¿i
de istoria teatrului la Conservatorul popular din Sibiu. Vå rog så ne
evoca¡i câteva momente semnificative din activitatea lui Radu Stanca în
aceastå perioadå.

A.SA.SA.SA.SA.S.: Devenit profesor de estetica ¿i de istoria teatrului la Conserva-
torul popular din Sibiu încå din anul 1945, R. Stanca activeazå la insti-
tu¡ia care î¿i schimbå intempestiv denumirea din Teatrul Poporului ¿i
Teatru Municipal, în Teatru Muncitoresc, Teatrul Sindicatelor Unite, spre
a intra în martie 1949 în rândul teatrelor de stat. În acest moment de
mai certå stabilitate, Stanca este numit regizor, în¡elegând så constituie
în jurul såu o veritabilå ¿coalå de tineri actori, pe care el îi va forma
pentru scenå, începând cu Ion Besoiu, Ovidiu Stoichi¡å, Nicu Niculescu,
Eugenia Barcan, Angela Påcuraru, Mircea Hândoreanu ¿i al¡ii.

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Ce a însemnat crea¡ia originalå a scriitorului dramaturg
Radu Stanca?

In memoIn memoIn memoIn memoIn memorrrrriam:iam:iam:iam:iam: RADU STANCA (1920-1962)
               (interviu cu prietena Cenaclului Literar „Radu Theodoru”, stimata doamnå scriitoare Anca Sîrghie)(interviu cu prietena Cenaclului Literar „Radu Theodoru”, stimata doamnå scriitoare Anca Sîrghie)(interviu cu prietena Cenaclului Literar „Radu Theodoru”, stimata doamnå scriitoare Anca Sîrghie)(interviu cu prietena Cenaclului Literar „Radu Theodoru”, stimata doamnå scriitoare Anca Sîrghie)(interviu cu prietena Cenaclului Literar „Radu Theodoru”, stimata doamnå scriitoare Anca Sîrghie)

RADU STANCA, DRAMATURGUL, ÎN DECENIUL PROLETCULTISMULUI

A.SA.SA.SA.SA.S.: Crea¡ia sa originalå se constituie uneori ca o formå de luptå
cu boala care îl mistuia, a¿a cum mårturisea el despre Dona Juana,
pecare în 1946 „În ciuda suferin¡elor mele fizice, am dus-o la sfâr¿it. ªi
aceasta e ceea ce må bucurå. Cå mi-am învins, cum nici un medicament
n-a izbutit, ¿ubrezenia fizicå, impunându-mi o muncå, inutilå ¿i poate
cu consecin¡e, dar încåpå¡ânatå ¿i recalcitrantå”. Înainte de a fi publi-
catå, piesa aceasta avea så primeascå în 1947 Premiul Lovinescu din
partea Asocia¡iei Scriitorilor. Era o recunoa¿tere la nivel na¡ional, dupå
care piesa pare så fi fost imediat solicitatå la Sibiu, dar proiectul e¿ueazå.
Radu Stanca nu ¿i-a pierdut speran¡a. „Dona Juana va intra probabil în
repertoriul de toamnå al teatrului „Mogador”, al cårui ¿ef este Emil Botta
– pronosticheazå dramaturgul, scriindu-i prietenului såu de idei - Acest
mi-a cerut urgent piesa. De asemenea s-a interesat de ea Zaharia Stancu.
Dacå se face ceva din chestia asta, aici la Sibiu îmi voi juca Critis. Clujul,
precum våd, are un nou director. O så-l încerc ¿i pe åsta cu ceva. Poate
cu Ochiul - care, istoric fiind – ar putea så atragå aten¡ia istoricului…
Scrisoarea aceasta e atât de scurtå deoarece ¡i-o scriu între douå replici.
Cum îmi vine rândul, te las!” (Scrisoare din 4 aug. 1947)

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Ce semnifica¡ie a avut Scrisoarea lui Radu Stanca din 4 au-
gust 1947?

A.SA.SA.SA.SA.S.: O asemenea confesiune explicå interesul autorului pentru
valorificarea scenicå a textelor sale. În pofida atâtor încercåri, în mod
tacit, se crease o conjura¡ie a tåcerii în jurul pieselor lui, care n-au depå¿it
forma de manuscris în timpul vie¡ii autorului, una suprapuså nefast
celei mai negre perioade a contemporaneitå¡ii noastre. O ilustrare fårå
echivoc a zicalei cronicarului: „Nu sunt vremile sub cârma omului, ci
bietul om sub cârma vremii.” Nici måcar prestigiul de care el se bucura
în societatea oamenilor de teatru din întreaga ¡arå nu izbute¿te så-i
deschidå drumul spre spectacolele visate cu piesele lui originale. Chiar
dacå nu a fost întemni¡at, ca cei mai mul¡i dintre prietenii såi cerchi¿ti,
Radu Stanca nu era jucat, ceea ce pentru un autor este tot o formå de
prizonierat, sub raport artistic.

RepRepRepRepRep.: Care a fost unicul text pe care Radu Stanca l-a scris ¿i l-a
våzut pus în paginå tipåritå?

Ce ne pute¡i spune despre rela¡iile lui Radu Stanca cu Uniunea
Scriitorilor din R.P.R., filiala Regiunea Stalin, precum ¿i cu cenaclul literar
„Orizonturi Noi” din Sibiu? În ce au constat aceste rela¡ii?

A.SA.SA.SA.SA.S.: Unicul text pe care scriitorul l-a våzut pus în paginå tipåritå a
fost Grâuian ¿i Dragomara (Lupta seceråtorilor), din care al treilea act a
fost selectat de Uniunea Scriitorilor din R.P.R., Filiala Regiunii Stalin,
Cenaclul literar „Orizonturi noi” Sibiu în volumul colectiv Pagini sibiene,
apårut în 1957 (vezi p. 95-114). Formularea din subtitlu în care apare
ideea de „luptå” în lumea satului explicå acceptul cenzurii amputante a
„obsedantului deceniu”. Tot aceasta este singura pieså proprie pe care
scriitorul a introdus-o în primåvara anului 1957 în programul repeti¡iilor
la Teatrul de Stat din Sibiu, dar cu un subtitlu schimbat în mod cu totul
semnificativ Grâuian ¿i Dragomara (Secera de aur). Lui Ion Negoi¡escu
regizorul sibian îi mårturisea: „Piesa mea care s-a repetat pânå de curând
a fost momentan întreruptå. Aprobatå de regiune ¿i de teatru, acum se
gåse¿te la minister, care amânå mereu aprobarea. Eu am avut totu¿i
satisfac¡ia câtorva repeti¡ii, în care mi-am „auzit” pentru prima oarå un
text de-al meu spus de al¡ii..” (vezi scrisoarea din 8 apr. 1957). Dar
birocra¡ia ierarhizatå a stopat ¿i acest demers, încât nu s-a ajuns la
spectacolul visat.

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Ce fel de crea¡ii dramaturgice puteau fi acceptate de teatrele
române¿ti ale perioadei proletcultiste?

A.SA.SA.SA.SA.S.: Publicist de talent ¿i cititor care nu pierde nimic din in-
forma¡iile pe care le oferea presa culturalå, Radu Stanca nu scåpa nicio
noutate în domeniul teatrului, domeniu cåruia i se consacrå tot mai
decis. El aflase, desigur, despre premiera piesei Bal la fågådåu de la
Teatrul Comedia din Bucure¿ti, cu care debuta Aurel Baranga în 17

Un obiectiv prioritar în activitatea colegiului redac¡ional al revistei „Rapsodia” a Cenaclului Literar „RaduUn obiectiv prioritar în activitatea colegiului redac¡ional al revistei „Rapsodia” a Cenaclului Literar „RaduUn obiectiv prioritar în activitatea colegiului redac¡ional al revistei „Rapsodia” a Cenaclului Literar „RaduUn obiectiv prioritar în activitatea colegiului redac¡ional al revistei „Rapsodia” a Cenaclului Literar „RaduUn obiectiv prioritar în activitatea colegiului redac¡ional al revistei „Rapsodia” a Cenaclului Literar „Radu
Theodoru” îl constituie evocarea marilor evenimente din istoria poporului român, precum ¿i a reprezentan¡ilorTheodoru” îl constituie evocarea marilor evenimente din istoria poporului român, precum ¿i a reprezentan¡ilorTheodoru” îl constituie evocarea marilor evenimente din istoria poporului român, precum ¿i a reprezentan¡ilorTheodoru” îl constituie evocarea marilor evenimente din istoria poporului român, precum ¿i a reprezentan¡ilorTheodoru” îl constituie evocarea marilor evenimente din istoria poporului român, precum ¿i a reprezentan¡ilor
culturii noastre na¡ionale. În acest context de preocupåri, se înscrie ¿i prezentul interviu, care se dore¿te a ficulturii noastre na¡ionale. În acest context de preocupåri, se înscrie ¿i prezentul interviu, care se dore¿te a ficulturii noastre na¡ionale. În acest context de preocupåri, se înscrie ¿i prezentul interviu, care se dore¿te a ficulturii noastre na¡ionale. În acest context de preocupåri, se înscrie ¿i prezentul interviu, care se dore¿te a ficulturii noastre na¡ionale. În acest context de preocupåri, se înscrie ¿i prezentul interviu, care se dore¿te a fi
un profund omagiu adus marelui om de culturå, sårbåtorit la 101 ani de la na¿tere, Radu Stanca. Înfåptuim,un profund omagiu adus marelui om de culturå, sårbåtorit la 101 ani de la na¿tere, Radu Stanca. Înfåptuim,un profund omagiu adus marelui om de culturå, sårbåtorit la 101 ani de la na¿tere, Radu Stanca. Înfåptuim,un profund omagiu adus marelui om de culturå, sårbåtorit la 101 ani de la na¿tere, Radu Stanca. Înfåptuim,un profund omagiu adus marelui om de culturå, sårbåtorit la 101 ani de la na¿tere, Radu Stanca. Înfåptuim,
astfel, un gest de pre¡uire ¿i de neuitare pentru marele scriitor ¿i om de teatru, Radu Stanca, proiect prin careastfel, un gest de pre¡uire ¿i de neuitare pentru marele scriitor ¿i om de teatru, Radu Stanca, proiect prin careastfel, un gest de pre¡uire ¿i de neuitare pentru marele scriitor ¿i om de teatru, Radu Stanca, proiect prin careastfel, un gest de pre¡uire ¿i de neuitare pentru marele scriitor ¿i om de teatru, Radu Stanca, proiect prin careastfel, un gest de pre¡uire ¿i de neuitare pentru marele scriitor ¿i om de teatru, Radu Stanca, proiect prin care
råspundem interråspundem interråspundem interråspundem interråspundem interesului membrilor cenaclului literaresului membrilor cenaclului literaresului membrilor cenaclului literaresului membrilor cenaclului literaresului membrilor cenaclului literar.....



Portal ~ Mãiastra - Anul XVII, nr. 1-2 (66-67)/2021          p. 131

august 1946. Ea era simptomaticå pentru direc¡ia pe care o lua teatrul
românesc sub regim socialist, cåci farsa menitå så ridiculizeze partidele
politice istorice ale României, respectiv P.N.L ¿i P.N.º, pregåtea terenul
ideologic pentru apropiatele alegeri parlamentare a¿a-zis democratice,
organizate în mod stalinist, adicå fraudulos, în 19 noiembrie 1946. Nu
este întâmplåtor cå acela¿i Aurel Baranga va relua problema de mare
interes politic a alegerilor în piesa Bulevardul împåcårii ¿i tot o temå de
actualitate va fi piesa cu caracter social-educativ Iarba rea, unde este
reprezentatå intelectualitatea care se implicå plinå de elan în construirea
socialismului. Cu asemenea subiecte conectate nemijlocit la problemele
¿i ideologia politicå triumfåtoare în Republica Popularå Românå în
perioada aceea se deschidea drumul unui dramaturg român spre scenele
teatrelor din ¡arå. Era o practicå acceptatå de cei mai mul¡i dramaturgi,
de la H. Lovinescu la P. Everac, dar se dovede¿te de neconceput pentru
Radu Stanca. ªi piesele lui de teatru, create ca alegorii existen¡iale cu
subiecte ¿i personaje mitice, se a¿ezau cumin¡i ¿i atent îndosariate în
sertarele autorului. Pentru posteritate. Câtå dezamågire, câtå resemnare!
Dar asemenea ståri ¿i sentimente nu låsau loc renun¡årii.

Lecturile continuau febril, fårå vreo tangen¡å cu marxism-leninismul
care se implementeazå tot mai energic, chiar prin metode lipsite de
scrupule. Nu, Radu Stanca citea cu totul altceva, în cåutarea unei mân-
tuiri care, în mod explicabil întârzie ¿i ea. „Lecturile mele din lumea teo-
logalå - se deståinuie el - nu m-au mântuit, ci, dimpotrivå, m-au întårit
în convingerea mea cå, pentru spiritele blestemate, nu existå posibilitate
de remediu, în afarå de vechia (sic!) ¿i insolita terapeuticå a resemnårii.”

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Ce a însemnat cititul pentru Radu Stanca ¿i care a fost
concep¡ia lui despre lecturå?

 A.S A.S A.S A.S A.S.: Cititul era pentru Radu Stanca un modus vivendi, unul care
îi asigura revela¡ii spirituale, exact cum se întâmpla când descoperea
cår¡i fundamentale, experien¡å pe care se gråbea så o împårtå¿eascå
prietenului cu care se identifica spiritual. „Ai citit Die Philosophie im
tragischen Zeitalter der Griechen a lui Nietzsche? Dacå nu, - îl va sfåtui
Stanca pe clujeanul Negoi¡escu, cu un juvenil entuziasm ultimativ- uitå
tot ¿i cite¿te-o. E o lecturå mai pasionantå decât un roman de aventuri.
De altfel, întreg Nietzsche (pe care l-am reluat) e fascinant. Nici nu må
mir cå a izbutit, ca pu¡ini al¡i scriitori, så extazieze o epocå. Când må uit,
acum dupå ce îl cunosc, în jurul meu, nu mi-e cu putin¡å så gåsesc, în
tot veacul, un singur scriitor, intelectual sau om de ac¡iune, care så nu
fie, într-un fel sau altul, sub raza lui toropitoare”.

Asemenea lecturå continuå imperturbabil în condi¡iile în care pe
plan oficial se poartå o vituperantå campanie împotriva cosmopolitismului
occidental. „Presa ¿i cartea occidentalå, - va conchide Marin Ni¡escu în
cartea sa Sub zodia proletcultismului, în care fixeazå concret tensiunea
nefastå a proletcultismului- filmul ¿i teatrul, dar mai ales ideile au fost
considerate mai periculoase decât otrava pentru societatea româneascå.
Importul cultural a fost mai drastic cenzurat decât importul bunurilor
materiale. Lectura unei reviste franceze, italiene, engleze sau germane
a fost consideratå o crimå la adresa securitå¡ii statului ¿i pedepsitå cu
ani de temni¡å”. Era în evolu¡ia istoricå a culturii române¿ti o amputare
fårå precedent, iar noul model, de¿i total neconvingåtor, venea din Råsårit
¿i trebuia så fie impus cu orice pre¡, a¿a cum comenteazå acela¿i autor
citat de noi: „Dimpotrivå, orientarea exclusivå spre Uniunea Sovieticå a
fost prezentatå ¿i impuså ca singura alternativå binefåcåtoare, ca un
izvor nesecat de regenerare a culturii noastre ¿i de progres pe toate
planurile.”

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Cum a fost intuitå crea¡ia lui Radu Stanca ¿i adevårata valoare
a activitå¡ii sale?

A.SA.SA.SA.SA.S.: Pu¡ini au fost cei care i-au intuit lui Radu Stanca adevårata
valoare în timpul contorsionatei lui vie¡i din perioada proletcultismului.
„Întreaga mea activitate literarå este deocamdatå nestrânså în volum, ci
existå sub formå de manuscris”, suna cu o testamentarå nostalgie una
din nota¡iile lui Radu Stanca, påstratå în arhiva familiei într-o schi¡å de
Autobiografie. Desigur cå amputårile ¿i îngrådirile, mai ales în activitatea
de regizor a lui Radu Stanca la Sibiu, au fost numeroase. De¿i încercårile
de a propune diferitelor teatre din ¡arå propriile piese sunt neîncetate,
nimeni ¿i nimic nu l-a convins så recurgå la stratagema de a se inspira
din “victoriile” socialismului românesc. O asemenea verticalitate
moral-artisticå era datoratå solidei sale forma¡ii intelectuale, dobândite
în anii interbelici. Desigur cå regizorul nu s-a putut eschiva de la
montarea unor piese din repertoriul sovietic. În schimb, dramaturgul
Stanca a råmas vertical, departe de orice imixtiune a politicului, chiar
într-o perioadå nåpåstuitå ca aceea când gânditorii ¿i scriitorii clasici în
care el credea se aflau acum pe liste negre, erau sco¿i din librårii ¿i din
bibliotecile României socialiste. Da, „Radu Stanca s-a nåscut prea târziu
¿i s-a stins prea devreme”, cum glosa actorul Mihai Bica, între al¡ii.

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Care a fost cea mai mare mul¡umire a lui Radu Stanca cât a
fost în via¡å?

A.SA.SA.SA.SA.S: Fårå re¡inere, socotesc cå întâlnirea cu Doti, sufletul-pereche,
l-a fåcut fericit ca om, poet, regizor ¿i dramaturg. În perioada din urmå a
vie¡ii sale, una dintre mul¡umirile lui Radu Stanca a fost aceea de a
vedea comentatå în revista cea mai cititå pe atunci, numitå „Contempo-
ranul”, reabilitarea postumå a lui Lucian Blaga, fostul såu profesor la
Universitate, care murise în mai 1961 ca scriitor interzis. Bucuria lui
Stanca a fost atât de mare, încât zile la rând el aråta revista cu acel
anun¡ la to¡i cunoscu¡ii pe care îi întâlnea, cum î¿i va aminti actri¡a
Eugenia Barcan. Gestul såu exuberant avea o semnifica¡ie ce se rås-
frângea ¿i asupra propriului såu destin de dramaturg, unul cenzurat
antum fårå cru¡are. Aici similitudinea dintre Blaga ¿i Stanca este deplinå.
Publicarea în anii proletcultismului socialist a pieselor de teatru ale celor
doi dramaturgi a råmas un vis de nerealizat, ca ¿i punerea lor în scenå.

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Ce a însemnat pentru Radu Stanca fiecare victorie literarå
împlinitå?

A.SA.SA.SA.SA.S.: Aproape fiecare victorie artisticå a lui Radu Stanca a
însemnat depå¿irea unor obstacole pe care în atmosfera stalinistå a
proletcultismului românesc el trebuia så le învingå. ºinta efortului såu
a fost så etaleze ca actor, regizor, eseist ¿i ca poet realizåri de certå calitate
artisticå. Era o luptå purtatå în tåcere, crea¡iile lui dramaturgice fiind
oferite spre lecturå doar celor ini¡ia¡i ¿i capabili så le pre¡uiascå. Fru-
moasa actri¡å de la Teatrul Na¡ional din Cluj, Doti Ghibu, a intrat în
acest cerc restrâns, oricum îndrumatå în deceniul cât a evoluat pe scena
sibianå så adopte o tehnicå actoriceascå numitå de ei „euphorionistå.”
În presa culturalå a deceniului proletcultist au apårut doar unele poezii
¿i mai multe eseuri ale sale. Ca dramaturg, scriitorul sibian era inexis-
tent.

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Ce a însemnat pentru scriitorii români moartea lui Stalin
(1953) ¿i ce a adus nou în literatura românå de toate genurile?

A.SA.SA.SA.SA.S.: Dupå moartea lui Stalin se produce un u¿or reviriment în stra-
tegia partidului unic cu scriitorii, astfel cå în perioada 1953-1957 se
resimte un dezghe¡ poststalinist, cenzura aråtând o nea¿teptatå deschi-
dere spre publicarea unor opere proscrise, unele care se abåteau tematic
de la linia dictatå strict de conducerea comunistå. A¿a au fost publicate
în 1953 Bietul Ioanid de G. Cålinescu, în 1954 Toate pânzele sus de
Radu Tudoran, în 1955 Morome¡ii, vol. I de M. Preda ¿i Stråinul de Titus
Popovici. În perioada 1955-1958 Camil Petrescu tipåre¿te romanul istoric
Un om între oameni, iar în 1957 Eugen Barbu då literaturii române cartea
sa Groapa ¿i I. M. Sadoveanu scoate Ion Sântu.

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Procesul de înnoire prin dogmatizare socialistå avea în lumea
scriitoriceascå doi piloni utili. Care au fost ace¿tia?

A.SA.SA.SA.SA.S.: Ace¿tia au fost constitui¡i din scriitorii prestigio¿i ai perioadei
interbelice, care mai erau încå activi (Mihail Sadoveanu este exemplul
cel mai edificator) ¿i tineri care se aråtau mul¡umi¡i så-¿i afirme fidelitatea
fa¡å de puterea comunistå (Nicolae Labi¿, cel mai talentat dintre poe¡i).
Dar grija pentru calitatea artisticå a unor noi produc¡ii literare era mini-
må. Nici Stanca ¿i nici Negoi¡escu nu s-au încadrat în aceste categorii
de scriitori care puteau så prezinte interes pentru autoritå¡ile socialiste.
De aceea, pentru piesele de teatru ale lui Radu Stanca nu a existat în
epocå niciun modus publicandi.

Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Rep.: Prin ce måsuri importante autoritå¡ile administra¡iei locale
au decis så påstreze în nemurirea timpului ¿i a genera¡iilor care urmeazå
locul ¿i rolul lui Radu Stanca în peisajul culturii na¡ionale?

A.SA.SA.SA.SA.S.: O primå izbândå a marcat-o Teatrului Na¡ional din Sibiu,
acesta primind numele „Radu Stanca”. A doua ¿i cea mai recentå a fost
ridicarea bustului monumental al lui Radu Stanca în parcul natural din
fa¡a Teatrului sibian, crea¡ie de excep¡ie a sculptorului Ioan Cândea. Se
impune ca o datorie de onoare a acestei institu¡ii de culturå så men¡io-
neze pe fa¡ada clådirii numele patronului ei spiritual. Întârzierea acestui
act recuperator dezonoreazå nu doar Teatrul Na¡ional, ci întreaga comu-
nitate sibianå.

Stimatå doamnå conf. univ. Anca Sîrghie, consider cå prin întrebå-
rile formulate de mine am cuprins cea mai importantå parte din activi-
tatea lui Radu Stanca, pe toate planurile: actor, regizor ¿i, mai ales,
dramaturg.

În numele colegiului de redac¡ie al revistei „Rapsodia”, al membrilor
Cenaclului Literar „Radu Theodoru” ¿i al cititorilor vå transmit cele mai
sincere uråri de mul¡umire pentru cå a¡i acceptat så realizåm acest
interviu în memoria lui Radu Stanca, pe care am dorit så-l înfå¡i¿åm
cititorilor în adevårata lui valoare pe toate planurile de activitate.

Încå o datå vå mul¡umesc, vå transmit uråri de sånåtate ¿i cât mai
multe succese pe planul pasiunii dvs. de o via¡å - literatura.

A consemnat Victor Neghinå Victor Neghinå Victor Neghinå Victor Neghinå Victor Neghinå
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*
Få, Doamne, curcubeie ¿i mari bucuriiFå, Doamne, curcubeie ¿i mari bucuriiFå, Doamne, curcubeie ¿i mari bucuriiFå, Doamne, curcubeie ¿i mari bucuriiFå, Doamne, curcubeie ¿i mari bucurii
Atuncea când, pe fruntea noastrå, scrii!

Få, Doamne, curcubeie ¿i mari bucurii
atuncea când, pe via¡a noastrå, scrii!

Få, Doamne, curcubeie ¿i mari bucurii
atuncea când, cu mâna noastrå, scrii!

*
Så nu se rupå, Sfinte, eu î¡i spunSå nu se rupå, Sfinte, eu î¡i spunSå nu se rupå, Sfinte, eu î¡i spunSå nu se rupå, Sfinte, eu î¡i spunSå nu se rupå, Sfinte, eu î¡i spun
så nu se rupå tot ce e mai bun
cå ruperea de nori ¿i de comete
aduce alte ruperi de foame ¿i de sete

¿i ruperea de su-flete în mai
aduce altå surupare-n Rai!
Hai vino Te apropie de noi
sunt multe oi cåzute în noroi...

ªi s-a pornit o viiturå
dar nu a luat Sfânta Scripturå
¿i nici anafura din gurå…
Acuma timpul ne discerne,
ne toarce-n tâmplå ¿i ne cerne,
ne-ntreabå cåtre råsårit
ce-ai dreptå¡it ce ai iubit
ce frunze se întorc pe dupå plop,
ce cruce arde-n Sfântul Episcop?

Dar nici nu este vreme de spaime, întriståri,
când via¡a noastrå, Doamne, e-un ¿ir de lumâ-nåri…
Tu ai deschis odatå în noi atâtea por¡i
¿i umblå lumâ-narea de la cei Vii la Mor¡i
¿i ai deschis odatå atâtea bucu-rii
¿i umblå lumânarea de la cei Mor¡i la Vii,

*
Cronograf la mântuireaCronograf la mântuireaCronograf la mântuireaCronograf la mântuireaCronograf la mântuirea
Neamului care ne ¡ine
Într-o cârjå-ndelungatå
ªi pe mine ¿i pe Tine,

Cronograf de iarbå verde
A¿ mai fi – ¿i am mai fost –
Cu Troparul så duc Harul
Zilelor de Mare Post…

Cu Minee augustine
Printre ploi cåzute-n Þarå –
Fiindcå Þara …se tope¿te
Dinspre toamnå – cåtre varå.

Buciumând din corn de bour,
Precum Cronica ne spune:
Fost-am Candele sub Ceruri
Cât am fost în astå Lume

Unde arde Lumânarea –
Ceara intrå-n manuscrise,
Lungå e chemarea – marea,
Oare… duce-n Paradise?…

Despre Sfin¡i, ce så vå spun?
Au urcat în vârf de brazi…
Cum a fost atunci – a¿ vrea
Så mai fie… încå… azi…

Se întunecå Påmântul
Într-o parte omeneascå…
Îmi ridic, cu greu, bocceaua
Ce-ar putea så-ncremeneascå.

Într-o zodie-a Luminii,
Pe sub Cerul înstelat,
Eu tråiam… urcând în Crânguri
ªi de Domnul… dumicat.

Însemnez aceste rânduri
Care curs-au din desagå,
Dintr-o inimå-nrouatå
ªi din pieptul plin de vlagå,

Må-nsemnez cu coada neagrå
De la corb, batå-l deochii…
El tot vine, legume¿te
ªi cu ciocul - îmi scoate ochii:

CronografCronografCronografCronografCronograf semnez la fa¡a
Neamului care ne ¡ine
Într-o Cârjå-ndelungatå
ªi pe mine ¿i pe Tine,

* * *
Ce simplå este Moartea!Ce simplå este Moartea!Ce simplå este Moartea!Ce simplå este Moartea!Ce simplå este Moartea!
 (ªi Ea e printre noi)
Când Moartea pa¿te iarbå,
 Mai pa¿te ¿i din oi!

ªi Ea e-o simplå puicå
ªi Ea cunoa¿te chin;
Când tu ai vrea o ¡uicå –
Ar vrea ¿i Ea un vin.

Când trece peste dealuri,
Cu flori în mâini urcând,
 Ea urcå ¿i prin tine
ªi î¡i coboarå-n gând

ªi î¡i coboarå-n fa¡å,
Cu mângâieri duioase,
Te strânge de pe drumuri,
Se cuibåre¿te-n oase…

Råmâi definitiv cu
Un lung, al Ei, sårut
În care î¡i absoarbe
Tot sufletul… Salut!

* * *
Mai tråim cu to¡iiMai tråim cu to¡iiMai tråim cu to¡iiMai tråim cu to¡iiMai tråim cu to¡ii
În aceea¿i via¡å;
Go¡ii, ostrogo¡ii
Ne-au spålat pe fa¡å.
Hunii, pecenegii
Ne-au fåcut sicrie…

 Så cite¿ti din carte…
Tot ce-ar vrea så scrie,

*
Prea love¿ti aproapePrea love¿ti aproapePrea love¿ti aproapePrea love¿ti aproapePrea love¿ti aproape
Când ¡inte¿ti departe…
 E-o sågeatå-ascunså-n
Fiecare carte…

*
Ståm pe piei de oaieStåm pe piei de oaieStåm pe piei de oaieStåm pe piei de oaieStåm pe piei de oaie
 ªi privim în sus…
Am såpat în pe¿teri
Semnul lui Iisus,

*
Dormi cu capul pe-o hârtie?Dormi cu capul pe-o hârtie?Dormi cu capul pe-o hârtie?Dormi cu capul pe-o hârtie?Dormi cu capul pe-o hârtie?
 Via¡a – Dumnezeu ¡i-o ¿tie.
 Dormi cu capul pe-o hârtie?
Via¡a – Dumnezeu ¡i-o scrie,

*
ªi må leg dorin¡ei sale –ªi må leg dorin¡ei sale –ªi må leg dorin¡ei sale –ªi må leg dorin¡ei sale –ªi må leg dorin¡ei sale –
 A corabiei mårunte –
 Ochiului ce e triunghi
Blând cålåtorind pe frunte,

*
Aduc cu mine un cuvântAduc cu mine un cuvântAduc cu mine un cuvântAduc cu mine un cuvântAduc cu mine un cuvânt
Cu carul, revårsat din nori,
Cålåtorind pe ro¡i sub¡iri
ªi ¿chiopåtez adeseori…

 ªi ce culori… ¿i ce cocori
Må înve¿mântå când iubesc
La Råsårit ¿i la Apus
De timpu-acesta cât tråiesc…

Mi-e tare dor de-o poezie
Care så spunå tot ce sunt,
Ce merg, ce fac în lumea vie,
Precum în Cer ¿i pre Påmânt…

 P.S.: O, suflete, coroana mea de brad
          Prin care zilnic înverzesc ¿i cad...

* * *
Iar mai jos, la Dumnezeu,Iar mai jos, la Dumnezeu,Iar mai jos, la Dumnezeu,Iar mai jos, la Dumnezeu,Iar mai jos, la Dumnezeu,
Oasele tatålui meu…
Albe sunt, nimic nu sunt
 ªi nu scot nici un cuvânt
 ªi påmântul le-nconjoarå
Ca o grani¡å de ¡arå…
 Oase sunt din trup de om?
 Crengi cåzute dintr-un pom…
ªi trec ape printre ele
Ca prin gardul de nuiele
Ridicat în dosul stânii
De båtrânii ¿i ståpânii…
 Så cântåm: „Florile dalbe”,
Grani¡å din oase albe…

*
Duhul cel ve¿nic:Duhul cel ve¿nic:Duhul cel ve¿nic:Duhul cel ve¿nic:Duhul cel ve¿nic:
Fåclie în sfe¿nic.
Cearå curatå:
Mânå de Tatå.

Icoanå în ramå:
Mânå de Mamå.

            Între Ceruri ¿i Påmânt:
Porumbelul – Duhul Sfânt,

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, din anul 1990, poetul Felix Sima s-a nåscut la 6 iunie 1949, în comuna
Mihåe¿ti, satul Mågura, jude¡ul Vâlcea. Este al doilea copil dintre cei trei fii ai colonelului - veteran de råzboi Gheorghe Sima
¿i ai Elenei Sima (nåscutå Ni¡å, din neamul Bobolea). Î¿i petrece copilåria în satul natal, unde înva¡å ¿i clasele primare.
Urmeazå cursurile gimnaziale la Craiova ¿i tot aici urmeazå ¿i primele clase de liceu, continuate la Râmnicu-Vâlcea. În anul
1969 este admis la studii de biblioteconomie, la Bucure¿ti, unde are loc ¿i debutul såu literar, în acela¿i an, în revista „Lu-
ceafårul”. Dupå stagiul serviciului militar la transmisiuni, se angajeazå în mun¡i, la Hidrocentrala Lotru, ca operator sta¡ie
radio Petrimanu ¿i Olte¡ul. În anul 1977 este angajat ca decorator la Teatrul Popular din Râmnicu-Vâlcea (director Goange
Gh. Marinescu) de unde se transferå, în 1978, la Biblioteca Jude¡eanå „Antim Ivireanul” (director Ioan St. Lazår), unde
lucreazå pânå în 2014. Tot în 1978 i se publicå primul volum de versuri, intitulat „Cineva mai tânår”, la Editura „Albatros”, în
urma premiului de debut ob¡inut la concursul pe anul 1977 al acestei edituri, manuscris depus pentru jurizare în anul 1976.

Marian Creangå, Marian Creangå, Marian Creangå, Marian Creangå, Marian Creangå, Scriitorul, biblioteca ¿i carteaScriitorul, biblioteca ¿i carteaScriitorul, biblioteca ¿i carteaScriitorul, biblioteca ¿i carteaScriitorul, biblioteca ¿i cartea, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Offsetcolor”,, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Offsetcolor”,, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Offsetcolor”,, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Offsetcolor”,, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Offsetcolor”,
Colec¡ia „Restitutio” nrColec¡ia „Restitutio” nrColec¡ia „Restitutio” nrColec¡ia „Restitutio” nrColec¡ia „Restitutio” nr. 4, 2007.. 4, 2007.. 4, 2007.. 4, 2007.. 4, 2007.

PPPPPoooooemeemeemeemeeme Felix SIMA
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ALENSIS DE NOBILIS
POEZII INDEDITE

din
Dezlipirea de umbrå,

volum în pregåtire pentru tipar-

            * * *

Sfetnicii, cu manuscrise,Sfetnicii, cu manuscrise,Sfetnicii, cu manuscrise,Sfetnicii, cu manuscrise,Sfetnicii, cu manuscrise,
Luminate cår¡i de vise,
Intrå-n ºara Româneascå
ªi-n Cazania cereascå

Så ne facå drepte stihuri,
Catehisme, Octoihuri,
Så mai odihnim din oase
Sub Ceaslovul ce råmase…

Cu Bucoavne din Psaltire
Så te miri, så se mai mire
ªi irozii ¿i rapsozii,
Ochii min¡ilor din plozii

Care adåstau odatå
Lângå barba cea brumatå,
Ei având, în Lexicoane,
Lemn de nuc pictat: Icoane.

Cârmuirea? Din Psaltire,
La Vlådicå ¿i la mire!
Fiindcå ei horeau odatå
Peste talpa ºårii toatå…

Peste dealuri trece slova
Pânå dincolo-n Moldova –
Tipåritå-n foi de nuc
ªi pe aripå de cuc,

Biblii în Biblioteci
Råmânând, så po¡i så treci,
Ca pe-o punte, peste ape,
Din chilie så se-adape.

De din lacrimi de Pårin¡i,
Din Priceasne pentru Sfin¡i
S-a înfåptuit o caså,
O Clepsidrå preafrumoaså,

Temelie nepereche –
Cu Zapis, Cernealå veche…
Curcubeul cåtre Cer
E Cupola, în Ether…

            * * *

legatå este cartea precum e¿tilegatå este cartea precum e¿tilegatå este cartea precum e¿tilegatå este cartea precum e¿tilegatå este cartea precum e¿ti
¿i-i descifrezi în tainå slova veche
la umbrå între tomuri båtrâne¿ti
cu literå albastrå la ureche

din foaie se ridicå fårå gre¿
o secerå de vorbe - cåtre tâmplå
¿i cade toatå floarea de cire¿
pe mâna-¡i ridicatå (cum se-ntâmplå)

råmân nedeslu¿ite în¡elesuri
¿i cår¡ii îi redårui primul dor
din via¡a ticluitå cu eresuri
¿i cu capitol unic - muritor,

* * *

Pe drumul fumuluiPe drumul fumuluiPe drumul fumuluiPe drumul fumuluiPe drumul fumului
må duc -
Nimic n-aduc,
nimic n-apuc...
Spre Slava Cerului
må duc,
ca un miros de tei
sau nuc,
Cu mine singur
ca un cuc...
Pe drumul fumului
må duc...

Prime¿te-må în Cer,
Christoase,
så dorm pe patul tåu
de oase...
Så fie sufletul primit
În osuarul infinit...

             * * *

Filigran de carte vecheFiligran de carte vecheFiligran de carte vecheFiligran de carte vecheFiligran de carte veche

Filigran de carte veche
La o moarå de hârtie
Cu cålugår ce cite¿te
ªi cålugår care scrie

apleca¡i pe-o coalå albå -
ngålbenind de timp aduså
unde slova cea de tainå
din vechimi råmâne spuså

parcå-ar fi în zaiafeturi
în rådvan ducând fiin¡a
pe un drum de ¡arå verde
colbuindu-¿i suferin¡a ...

A fost scris în tencuiala
dalbei noastre de chilii
så urmåm un fir cu Oltul
ce love¿te-n temelii

ne mai bate câte-un clopot
semn cå moartea mai tråie¿te
Duhul Sfânt mai varså lacrimi
lemnul crucii putreze¿te...

Suntem iar în zi de Faceri!
Cine dealul o så-l urce?
Fi-vom iar în zi de Patimi?
Suntem iar la o råscruce!

pentru noi din vreme-n vreme
îndeob¿te cåtre searå
ne mai cade-o stea în palmå -
fie Steaua cea Polarå!

***
            SSSSSååååå ne vedem pe Olt ne vedem pe Olt ne vedem pe Olt ne vedem pe Olt ne vedem pe Olt……………     îîîîîn susn susn susn susn sus……………
Unde tråie¿te ¿i Iisus…

Unde nici „Umbra…” n-a apus…
A celui ce, cândva, a fost…
Zidit la Cozia…în post…

Temei de ¡arå… ¿i de rost…

O¿teni treceau prin gând, prin plai…
Ståpâni pe Ceruri... ¿i pe grai…
Stemå cu Vulturi… peste Rai…

Arhanghelii Gavril... Mihai…
Cu ei alåturi însu¿i vine
Mircea cel Mare – din Rovine

Tot Basarab ce scoate spada
Pe toatå Lovi¿tea, - n Posada…

Hurezi - huhurezi
Ne mai cântå în tainå -

Vorbind ¿i ¡esând la
Brumata lor hainå

Hurezi – huhurezi
Ne mai ¡es într-o hainå…
Coconi cu armuri
Într-o toamnå de tainå....

ªi haina ¿i taina… în timp
Sunt o scamå…
ªi haina ¿i taina…
În timp… se destramå…

... Noi am plecat pe Olt, în sus,
Unde tråie¿te ¿i Iisus…

Tot El ne-a luat,
Tot El ne-a dus
La Råsåritul lui Apus…

Så ne vedem pe Olt… în sus…
Unde tråie¿te ¿i Iisus…

Visul

La început, când nu era vreun Eu,
Înså nici El nu se-ntrupase-n sine,
Numai Cuvântul parcå tot mai greu
Cre¿tea din goluri rotocoale fine

De apåru în jururi primul ¿tiu
Cu tâmpla sa de-aflåri înaripatå,
Era un Vis, dar visul nu e viu,
Chiar dacå na¿te omenirea toatå.

ªi cum eteruri fremåtau a spune
Întâiul rost ca lujerul plåpând,
Cuvântul n-avea încå vreun nume
Cå era fiu ne¿tiutor, un gând.

Dar dintr-odatå ochiul a deschis,
Iar Dumnezeu s-a întrupat în Vis.

Fårå motiv

Ochii întunericului par de fapt euglene,
Steagurile uitårilor au indicatoare în vârf,
Amintirile cuiva au e¿uat ca ni¿te balene,
Timpul se furi¿eazå ¿i i le ia ca un târf.

Zårile, de-abia ie¿ite din ouå, au pene,
ªarpele dorin¡ei pare mai degrabå un truc,
Depårtårile pâlpâie de nena¿teri în vene,
Pictorii respira¡iilor trag un zen din trabuc.

Clipele trag dupå ele cårucioare de pia¡å,
Nimeni nu prea ¿tie ce înåuntru con¡in,
Cerul se ¡ine de un fir ambiguu de cea¡å,
Viile ¿i-au dat foc så fie stinse cu vin.

Lustrele ochilor înfloresc tot mai vinerea,
Viorile au ¿olduri de pârguiri mai frumoase;
Serile toarnå amurgul în pahare så-l bea,
Zânele, påråsite de zâni, ne privesc fioroase.

De pe candela frun¡ilor, vezi, vie¡ile picurå
Gânduri scåpårate pe sub al min¡ilor tiv,
Doar lini¿tea susurå fericitå cå-i singurå,
Nu râde, nu plânge, nici nu vrea un motiv...

Pulberea privirii

Aceastå lini¿te ne-a ocupat toate incintele,
A låsat în urmå umbre så astupe cuvintele;
Vom plåti de acum doar cu cardul de amintiri,
Zårile cumpårate le vom lipi de priviri.

Dirijorii culorilor s-au îmbåtat, sunt cri¡å,
Desfac cântecele nou-nåscu¡ilor de pojghi¡å;
Din când în când dau la o parte de pe cer un capac
Så vinå zårile de-acolo la cele de-aici dacå se plac.

Påsårile gândului, poemele, oamenii, viile
Trimit scrisori pe frun¡i spre surorile lor, galaxiile,
Titanii privirilor acestora sunt ca ni¿te båtrâni
Ce scot depårtare cu genele din imaginare fântâni.

Crucile satelor, pe unde se întâlnesc paradise,
Duc pe bra¡e nop¡ile albe de mame promise,
Recensåmântul uitårii vine în recunoa¿tere,
Acoperi¿urile caselor par certificate de na¿tere.

Apele sufletelor noastre s-au tot dus în exod,
Ochiul de dincolo le ia în priviri ca-n nåvod;
Råmâne pe urmå, pipåie, doar pulberea amintirii
Ce nu-¿i mai gåse¿te locul pe calea privirii.
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Din grupul de scriitori care
editeazå, în frunte cu Nicolae
Silade, mensualul „Actualita-
tea literarå” de la Lugoj – ora¿
cu efigia de veche capitalå
culturalå a Banatului – face

parte, din 2014, ¿i dna ADRIANA WEIMAR (n. 13
februarie 1968, Lugoj), poetå, eseistå, jurnalist ¿i pro-
motor cultural foto-video. Licen¡iatå a Universitå¡ii de
Vest (Colegiul de Institutori), apoi, a Universitå¡ii din
Bucure¿ti (Facultatea de Psihologie ¿i ªtiin¡ele Edu-
ca¡iei) ¿i Universitå¡ii de Vest (Facultatea de ªtiin¡e
Politice, Filosofie ¿i ªtiin¡e ale Comunicårii), cu mas-
terat ¿i atestat în biblioteconomie (1998-1999), dna
Adriana Weimar lucreazå în cadrul Bibliotecii Muni-
cipale din Lugoj, dovedindu-se foarte activå în ac¡iuni
culturale locale, jude¡ene ¿i na¡ionale. A ob¡inut diferite
premii la festivaluri din ¡arå ¿i stråinåtate (Calabria,
2017), fiind incluså în volume colective. Este membrå
a USR, Filiala Timi¿oara, din 2010. Redactor la unele
publica¡ii lugojene ¿i nu numai („Drapelul”, „Lugojul”,
„Actualitatea lugojeanå”, „Cetatea-ªcoalå”, „Banat”,
„Monitorul de Lugoj”, „Sintagme literare”,
„Unirea”-Viena etc.), Adriana Weimar a editat pânå
acum mai multe volume de poezii (¿i douå antologii):
Drumuri în noi, 1997; Profund, 2000; Infinita Iubire,
2005; Clipa – Infinit, 2009; Memoria frunzei, 2010;
Un cer de cuvinte/ A sky of words/ Ein Himmel voller
Worte/ Un cielo di parole/ Un ciel de paroles (trad.
engl.: Ada D. Cruceanu, germ. Hans Dama, ital. Ioan
Sîrbu, franc. Elena Ghi¡å), 2012; Cuvântul din cuvânt
(antologie), 2017.

Despre poezia sa au scris condeieri ¿i critici din
diferite genera¡ii precum: Cezarina Adamescu, Cons-
tantin Buiciuc, Cristian Ghinea, Emilian Marcu, Marius
Sârbu ¿i Simion Todorescu, Nicolae Borlovan, Olimpia
Berca, Simona Avram, Veronica Bålaj, Gra¡iela Benga,
Livius Petru Bercea, Ionel Bota, Constan¡a Buzea,
Marius Cri¿an, Melania Cuc, Theodor Damian, Eugen
Dorcescu, Geo Galetaru, Remus Valeriu Giorgioni,
Gheorghe Grigurcu, Ruxandra Ivåncescu, Daniel Luca,
Gheorghe Mocu¡a, Cristian-Paul Mozoru, Dorin Mu-
rariu, Viorica Mure¿an, Lauren¡iu Nistorescu, Ion Pa-
chia Tatomirescu, Mihaela Petrache, Dana Nicoleta
Popescu, Florin-Corneliu Popovici, Adrian Dinu Ra-
chieru, Cristina Sava, Ion Scorobete, Valeriu Valegvi,
Ioan Vasiu ¿.a.

*
Tot o antologie este ¿i volumul Luminå de stea

(Editura Eikon, Bucure¿ti, 2018, 208 pag.), iar faptul
cå acesta vine, la doar un an, dupå prima antologie
liricå cvadralingvå, gråie¿te despre o grijå aparte
acordatå de autoare produc¡iei sale lirice (dupå succe-
sul din Calabria). Este vorba de o selec¡ie tematicå a
poemelor, repartizatå în sec¡iunile: I. Luminå de stea
(pp. 9-80), II. Luminå de suflet (81- 134) ¿i III. Drumul
– destin (135-178), urmate de un amånun¡it tablou de
Note bio-bibliografice (IV, pp. 179-199) ¿i, evident, de
Cuprins.

Conform ordonårii respective, poemele exprimå
tematica volumelor antologate, de la contemplarea
cerului cu stele, a timpului infinit ¿i asumarea sinoni-
micå a unui destin stelar, precum în poeme ca „Steaua
mea”, „Steaua-destin”, „Ating cu sufletul”, „Suflet de
stea” etc. (din sec¡iunea I. Luminå de stea), la o reflec-
¡ie a rela¡ionårii propriului suflet-destin cu „steaua po-
larå” din expresivitatea ¿i simbolistica metaforicå a
cuvântului („lumina-cuvânt”), o medita¡ie a asumårii
în registre de artå poeticå a acestui itinerariu imaginar
de alonjå romanticå, desigur, dar exprimat cu urgen¡a
nevoii de individualizare ¿i specificitate (II. Luminå
de suflet), råmânând ultimei pår¡i, III. Drumul – destin,
så rotunjeascå acest summum de medita¡ii lirice cu
imaginile „drumului-” ¿i „drumurilor-destin”, våzute fie
„prin veac”, fie în „zborul pe verticalå” cåtre „stelele
care ard” ¿i „în afara timpului”, ori mai concret, printr-un
relief imanent, de concrete¡i disforice precum în „Cu
chip de nisip”, „Loviturile vie¡ii”, „Lacrimi”, „Iarnå de
suflet”, „Povara tåcerii”, „Orori fårå suflet”, „Privind la

via¡å peste umår”...
Pe lângå aceastå ordonare tematicå, antologia

face lor ¿i altor subiecte, oarecum ocazionale, precum
elogiul adus Poetului Na¡ional (Eminescu – poezia
nemuririi, Un cer de cuvinte, Va rena¿te...), Centena-
rului Marii Uniri, De Cråciun, Poemele Mårii etc.

Confortatå într-o reverie stelarå de un neoroman-
tism menit a-¿i asuma exprimarea unui destin poetic,
poezia Adrianei Weimar ne aminte¿te, de la bun înce-
put, de titlul pe care Eminescu ar fi dorit så-l dea
volumului såu de poezii, Luminå de lunå, în ideea de
a-i exprima regimul nocturn-selenar al imagina¡iei sale
romantice declarate („Nu må-ncânta¡i nici cu clasici,/
Nici cu stil curat ¿i antic, Toate-mi sunt de o potrivå,/
Eu råmân cea-am fost: romantic.” – Eu nu cred nici
în Iehova). „Lumina de stea” întoarce pu¡in lucrurile
în perspectiva fluiditå¡ii unui destin mundan într-unul
al dåinuirii cosmice, precum în poezia eponimå din
fruntea volumului: Se va întoarce fructul/ în såmân¡å/
¿i strålucirea solarå/ în luminå de stea/ î¿i va regåsi
cerul;// se va întoarce/ izvorul la matcå/ ¿i cuvântul
în sens/ î¿i va regåsi calea;// cântecul se va reîntoar-
ce/ în sfere/ ¿i rugåciunea va rena¿te/ calea sfin¡irii./
/ În luminå voi apune,/ în luminå voi trece,/ cum lumi-
na-n vitralii/ îndumnezeitå-n/ Altare. (Luminå de stea).

Op¡iunea poetei de a medita în regim de noctur-
nitate stelarå asupra virtualitå¡ii cuvântului ¿i puterii
transfiguratoare a acestuia, ¡ine, cum am men¡ionat,
de o reverie a situårii într-un spa¡iu de spiritualizare
ascensionalå, imaginile ¿i metaforele acestei lirici ra-
portându-se la un excelsioru într-un „cer de stele” plin
de toate promisiunile. Este vorba de o sfor¡are, cu
pre¡ul unei vie¡i întregi, pe un Drum spre infinit: „Venim
din infinit…/ drumul spre Infinit/ îl învå¡åm/ într-o via¡å”.
Ståpânitå de con¿tiin¡a luciditå¡ii creatoare, poeta mår-
turise¿te a nåzui la o construc¡ie durabilå, asemenea
piramidelor, „inexplicabile construc¡ii” ale spiritului, în
spa¡iu ¿i timp: „Pun piatrå peste piatrå,/ cuvânt peste
cuvânt,/ faptå peste faptå;/ ¿i timpul må construie¿te
pe mine,/ precum piramidele/ (...)/ ªi piatrå peste
piatrå,/ cuvânt peste cuvânt,/ faptå peste faptå/ vor
dura piramide/ întru spirit ¿i timp.” (Întru spirit ¿i timp).
„Lumina stelei” contemplate se revarså „spre voi”, cali-
grafiazå poeta într-un altruism de confrerie spiritualå,
alegându-¿i steaua „care-mi seamånå –/ luminå de
stea så vå fiu”: „Pe drum de stele/ pa¿ii mei/ au rede-
venit zbor.// Am ales cu inima/ cerul/ la care så urc/
în Luminå”. (Drum de stele). Un moment de respiro în
acest excelsior absorbant suflete¿te o determinå så
constate atât „apropierea” cât ¿i „depårtarea” de ¡intele
fixate: „Tot mai aproape/ în Iubire/ må simt,// tot mai
departe/ în timp.// Tot mai aproape/ în Luminå sunt,/
/ tot mai departe-n/ Cuvânt.” (În Luminå). Crezând cu
tårie într-un Timp al rena¿terii, poeta intuie¿te legåtura
dintre imanent ¿i transcendent, dintre sufletul însetat
de nåzuin¡i cosmice, astrale ¿i ipostaza contingen¡ialå
a „rodirii” din semin¡e: „Nesfâr¿ite zåpezi/ se nasc/ în
privirile iernii;// se coace-n påmânt/ såmân¡a rodirii.//
Din senin,/ din astral,/ curge-n cuvânt/ ¿i în noi/ timpul
rena¿terii.” Este atâta dorin¡å de certitudini ¿i stabili-
tate, de regåsire ¿i împlinire în aceste versuri laconice,
de respira¡ii scurte, clepsidrate în forme abia re¡inute,
de emisii lirice înåbu¿ind orice tendin¡å de sentimen-
talism, încât te întrebi dacå nu cumva poezia aceasta
nu vine dintr-un preaplin al stårii de gra¡ie atât de supra-
vegheat sub aspect expresiv, sintagmatic, stilistic în
general. Cåci, modulate dupå asemenea forme de cro-
chiu ¿i de reprimåri expresive, poeziile Adrianei Wei-
mar se dovedesc texte ale unei supravegheri lucide,
ale unor gânduri exprimate atât de tranzitiv, încât nu
existå dubii asupra universului imaginar în care plu-
te¿te autoarea, care ni se aratå când absorbitå cu
totul de misterele cerului înstelat, cu abisul atât de
ispititor, când întoarså spre o acceptare a destinului
într-un anotimp primåvåratic, ce-¿i cere dreptul la via¡å
¿i, desigur, la „luminarea” Cuvântului: „Dragostea
mea,/ e vremea luminii !//Må întorc/ spre tine/ mereu/
cu suflet senin –// cum salcâmii/ în floare,// cum clipe-
le-n/ destin...// Dragostea mea,/ e vremea Luminii/ în

Cuvânt!” (Må întorc). Întoarcere în care tråie¿te Bucu-
ria cår¡ii: „Bucuria cår¡ii,/ a cuvântului scris// – un
dar/ ¿i un har// deopotrivå întrupat/ de Dumnezeu/ în
ale¿i.” Într-un fel arghezian, poeta î¿i mårturise¿te
altruismul crea¡iei: „Cu trup de luminå/ scriu.// Vå dåru-
iesc din mine/ o parte/ – un suflet/ adunat/ pe-o carte”
(Cu trup de luminå). Mereu con¿tientå cå „Pe orbita/
timpului,// în luminå de stea,// fiecare/ carte lansatå/
î¿i va regåsi/ galaxia.” (Galaxia).

Reiterând ideea de a se scrie pe sine „cu luminå
de stea”, poeta nu face decât så-¿i exorcizeze imagi-
narul astfel fixat într-o metateticå transcriere liricå,
chiar dacå aceasta se face în aceea¿i manierå laco-
nicå, de re¡inutå dic¡ie poeticå, asemånåtoare prelin-
gerii firului de nisip în clepsidrele dispuse grafic de
computer: „Må scriu/ pe mine/ cu fiecare/ clipå// ¿i
fiecare/ clipå/ scriså-n cuvânt// e luminå de suflet/ în
luminå de stea// dåruindu-se.” (În luminå de stea).

Desigur, sub acest aspect, perceput astfel ima-
gistic, poezia decanteazå „mirabilul Cuvânt” al ger-
mina¡iei „în soare tomnatic”, precum în pilda vie a
Semånåtorului. Op¡iunea este clarå ¿i exprimatå cu
aceea¿i economie maximå de cuvinte: „Så încol¡esc/
în Cuvânt// – precum grâul/ în toamnå;// mai apoi,/ în
soarele verii,/ în spice-cuvinte/ rodind.” (În Cuvânt).
De unde ¿i ideea cå „Poezia/ se na¿te greu”, în trup,
în spirit ¿i în Cuvânt, purtând „aurå/ ¿i cununå/ de
stele” (Poezia).

Astfel de percep¡ii vizionar-neo-romantice fer-
vente, împår¡ite semenilor, în mod generos, altruist,
unanimist, de la „Masa Cuvântului”, vorbesc totodatå
de înmul¡irea „talantului” primit, în predestinarea comu-
nå, ¿i oferirea acestuia ca un dar din dar „cum lumina
din luminå” (Talantul). Pretutindeni, însemne ale luminii
„vibratile” se insinueazå, dezvåluind tråiri supreme („în-
dumnezeiri, credin¡å, ister”), mobilizând spiritul întru
definirea programului ales: „Glas de Luminå/ înal¡i/
cåtre Cer,/spre Cuvânt// înspre suflet/ ¿i gând...(Sunet
sacru al orgii).

Întregul program de transfigurare ascensionalå
este rezumat astfel în poemul Steaua mea, expresie
a asumårii ¿i curajului de a-¿i identifica „steaua”: „Mi-e
dor/ de un timp/ cum rar a fost...// – cu infinit de senin/
¿i pace de suflet...// Mi-e dor/ de înaltul albastru/ al
cerului...// – så pot privi/ în ochi/ steaua mea de
noroc.”

Poezia devine astfel Neuitare („nu voi lua cu ni-
mic/ dacå plec,/ poate doar/ neuitarea”), cåci în timp
ce oamenii tråiesc din amintiri, stelele din luminå
(Stelele). De unde îndemnul unanimist din Sufletul ste-
lei: „Deschide/ sufletul stelei/ så intre lumina!” Urcatul
spre albastru este atât de „aproape” dar ¿i atât de
„departe” (Spre albastru). De unde ¿i aceastå intui¡ie
a destinului stelar din Stea-destin: „Voi pleca în cu-
rând/ spre etern,/ spre ceresc,/ spre senin...// Clipå
de clipå/ voi råmâne/ cu voi/ stea-destin.” Presim¡irile
autumnalitå¡ii îi dau ocol poetei, care, sim¡indu-se
floare de lotus, e gata så strige: „Am råmas/ în

ADRIANA WEIMAR: „LUMINÅ DE STEA”
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såmân¡å !// Ce rod/ voi aduce/ din nou/ pe påmânt:// splendoare-culoare,/
rodire-cuvânt,/ cuvântul-esen¡å !” (Floare de lotus). Undeva, poeta aduce în
prim-plan imaginea echinoc¡iului, desigur a celui de toamnå, pentru care sufletul
e pregåtit, dupå cum laså så se în¡eleagå versurile din poemul Echinox: „În
echilibru/ cu Universul// sufletul meu/ intrå în Echinox/ ca-ntr-o månåstire// – cu
smerenie.”

Conectatå la aceastå lume imaginarå de cer înstelat cu reverii de idealitate,
poeta se pierde în medita¡ia unui zbor hyperionic de luminå, precum o Cåtålinå
transfiguratå, însetatå de transcendent, pe urmele unei chemåri låuntrice ¿i
misterioase, urmårindu-se totodatå acea „restaurare” låuntricå numitå „rena¿terea
în spirit”: „Conectat la cer/ cu toatå/ fiin¡a zborului// îmbråcat în luminå// încerci
senza¡ia unicå/ a nemuririi…// Dincolo de nori/ ¿i chiar de fiin¡å// destinul/ î¡i
rescrie/ zborul pe verticalå// întru rena¿terea/ în spirit.” (Fiin¡a zorului). Ceea ce
råmâne este înså imaginea, care, asemenea celei fotografice, devine mårturie
pe Retina timpului : „Fotografia// – nepre¡uitå/ clipå-amintire/ pe retina/ timpului.”
Toate fotografiile nu sunt decât „mici eternitå¡i/ despre noi// pentru eternitatea/
cea mare.” (Fotografia – rama timpului).

Ideea transformårii pulverulente a destinului nu dezarmeazå sufletul,
dimpotrivå este compensatå de convingerea clar exprimatå a constelårii în
elemente ale duratei cosmice: „Clepsidrå/ timpului/ voi fi// ¿i praf de stele/ voi
curge/ spre voi.” (Praf de stele). Poezia re¡ine, uneori, ¿i interoga¡ii retorice de
felul celor din poezia Ve¿nicia, dezvåluind aceea¿i fa¡etå de sensibilitate în fa¡a
timpului care macinå lumea ¿i existen¡ele, determinând un prelung ecou
onto-existen¡ial în regimul disforic al gândului: „Unde vom fi/ când vom pleca?//
Cât de departe-n sfere/ vom ajunge?// ªi cine ne va a¿tepta?// ªi cine ne va
plânge?// Vom råtåci/ sau vom gåsi/ iar drumul/ spre ve¿nicia/ din care am venit?”
Întrebåri fårå råspuns, desigur, dar pe atât de dramatice ¿i urgente, în regimul
acestui lirism de aspira¡ii transcendente. (Ve¿nicia)

Acceptând ideea extinc¡iei, eul liric se simte confortat în ideea altruismului,
cåci, împår¡ind clipe cu „o mie de prieteni”, „clipe-amintiri” cu o mie de suflete ¿i
tot atâtea cår¡i, gânduri ¿i impresii, „M-am împår¡it/ pe mine/ în mii/ de clipe// ¿i-n
tot atâta/ timp/ am renåscut/ de o mie de ori.” (Clipe-amintiri).

Poezia vine så salveze spiritul de sub teroarea ¿i pulverulenta moarte, ceea
ce spune poeta foarte limpede în Col¡ de rai: „Poezia/ e ruptå din soare…// Binecu-
vânta/ col¡ de rai,/ de suflet/ larg deschis cåtre lume…” Aceastå poezie a luminii
„se rescrie-n cuvânt” (Poezia luminii), într-un anotimp primåvåratic: „e vremea/
întâlnirilor de suflet/ ¿i înaltå poezie// – cuvânt-bucurie;// e vremea lui mai,/ e
lumina-cuvânt” (Lumina-n cuvânt).

Povestea e veche, întrucât „Fiecare dintre noi/ mergem mereu/ pe un drum
nesfâr¿it/ de cuvinte…” (Drum de cuvinte). Înså¿i poeta simte cum ideea „pul-
seazå/ în venele/ acestui timp/ nerostit...// Sensurile/ se ca¡årå/ unul pe altul.../
/ Eu cresc / în rostire / ca un ecou.” (Cresc în rostire).

A scrie poezie înseamnå a-¡i deschide sufletul într-o sårbåtoare duminicalå,
de unde ¿i impresia de a veni în contact cu „marea poveste” a miracolului exis-
ten¡ial de esen¡å panteistå, deopotrivå animând Muntele ¿i Marea. Arta înså¿i
moduleazå o astfel de transfigurare prin care omul comunicå în mod pacifist ¿i
armonios cu divinitatea creatoare a tot ¿i toate, în sens pantocratic: „Intru în
artå/ ca-ntr-o poveste…// Ce poveste!...// Cea mai frumoaså!// Har divin/ e puterea
crea¡iei/ în hainå/ de duminicå.”(Hainå de duminicå).

Gândul mor¡ii, exprimat într-o Luminå de suflet, este comunicat cu apolinicå
împåcare, de vreme ce poeta este convinså de faptul cå, devenind „luminå de
suflet”, va deveni congruentå cu ideea de luminå påtrunså prin vitralii ¿i îndumne-
zeitå-n låca¿uri sfinte: „Voi apune-n luminå,/ în luminå voi trece,// luminå de
suflet/ så vå fiu// – cum lumina-n vitralii/ îndumnezeitå-n/ Altare.”

Îndemnul de a consim¡i la miracolul existen¡ei divine este deopotrivå pacifi-
cator, vindecåtor, mobilizator, precum în poezia Cerul-Infinit: „Så-nchidem/ cerul
vie¡ii/ cu Iubire,// în Cerul-Infinit/ så ne cuprindem.”

Al doilea ciclu, Luminå de suflet, dedicate „dragilor Alexandra ¿i Tibi”, re¡ine
elemente de biografic, „la un dor distan¡å”, în aceea¿i nåzuin¡å de „cålåtorie”
Spre noi în¿ine: „Tu må prive¿ti/ din icoana gândului meu;// må-so¡e¿ti cu iubire;/
/ din ambele pår¡i /ale cerului meu/ lumina må cunoa¿te,/ må vrea,/ o vreau,/
ne-nso¡e¿te/ pe drumul/ spre noi în¿ine.”

Poezia re¡ine acum „lini¿tea/ între douå nelini¿ti”, dar ¿i „iubirea între douå
destine”, „amintirile împreunå” ale vie¡ii, precum ¿i acest gând esen¡ial, care
deslu¿e¿te rela¡ia congruentå dintre via¡å, aspira¡ie ¿i crea¡ie: „E¿ti/ Steaua mea
Polarå,/ ¡i-am spus/ într-un vis;// dupå tine îmi rotesc/ ¿i via¡a,/ ¿i iubirea/, ¿i
norocul (Steaua Polarå). Ideea alteritå¡ii parteneriale este mobilizatoare, favorabilå
zborului „spre înalt” („zborul-iubire”) precum în poezia Spre tine: „Zbor în soare/ e
gândul spre tine/ ¿i visul de noi.” Aceea¿i solidarå sentimentalitate cu fiin¡a iubitå
în Zborul-iubire: „Emo¡ie purå,/ regåsirea în spirit!// Din înaltul cerului/ gândul
spre tine/ e zbor// – zborul-iubire.”

Timpul dragostei încå nu e trecut, consumat, dimpotrivå sub imperiul acestei
ståri se alimenteazå ideea de ascensiune solarå: „Despre/ timpul dragostei noastre/
î¡i ¿optesc/ în tainå,// la ceas stelar,// cu emo¡ia sevei/ la rena¿terea-n fruct/ din
såmân¡å! (Timpul dragostei). Aceluia¿i Tibi, poeta îi dedicå poezii „din adânc de
cuvânt”, „mai presus/ de clipå/ ¿i rostire”, „mai presus/ de timp/ ¿i vorbire”, „mai
presus / de mine,/ de tine,/ de iubire!”

E un „râu al iubirii” ce curge „din inima mea/ în inima ta,/ din inima ta/ în
inima mea” (Râul iubirii). Nu vom insista în acest registru biografic, dar va trebui
så eviden¡iem faptul cå, fårå reazem ¿i lini¿te sufleteascå, poeta nu poate så
transcende spa¡iul ¿i timpul, cåtre céri¿tea scåldatå în lumini de stele. Odatå
pacificat sufletul, ¿i spiritului i se deschide regim ascensional. Cam acesta este
tâlcul imanen¡ei contingen¡ionale din poemele cu trimiteri biografice (Nepre¡uitå
legåturå de suflet, adresatå „iubitului meu”, Amprenta mea de suflet, dedicatå
fiicei Alexandra, Testament de iubire, dedicatå amândurora, Mama, Bunul, dragul
meu tatå (1938-2015), Mi-am retråit copilåria, chiar Poemele Mårii cu aceea¿i

stare de confort sufletesc, Povara tåcerii, dedicatå in memoriam lui Mircea
Constantin Buiciuc...).

Un elogiu al împlinirii sub steaua iubirii avem în poemul Harta stelarå, în
care mesajul se nuan¡eazå, adresabilitatea vizând – precum în poezia lui Nichita
Stånescu - nu numai o persoanå concretå, ci însu¿i himera Poeziei, a luminii
vindecåtoare din Cuvânt, identitatea unui Ideal suprem, însu¿i metafora-simbol a
„drumului-destin”: „E¿ti harta stelarå/ a sufletului meu,// pe aceea¿i/ frecven¡å de
suflet/ vibråm.// Pe axa mea de destin/ e¿ti întru via¡å,/ e¿ti drumul-destin.”

Acela¿i joc de ambiguitate metaforicå în poemul De tine: „De tine/ sufletul
mi-e plin,/ ¿i gândul.// Zåpezile/ n-au cum så te-atingå,// nor dupå nor/ se preling,/
fulg dupå fulg/ må topesc,/ dor dupå dor/ mi te-aduc/ tot mai aproape.”

În sfâr¿it, Drumul-destin (III), adunå poeme pe metafora-simbol deja
comentatå, dezvoltatå chiar într-un mod plural de semnifica¡ii ¿i sugestii interpre-
tative: „Drumuri spre noi/ vin/ rând pe rând// – traversându-ne/ cerul,// cålåto-
rindu-ne/ via¡a://drumuri-senin,/ drumuri de dus,/ drumuri de suflet,/ drumuri-luminå,/
drumuri-destin.” (Drumuri-destin)

Stele „care ard”, „toamnele-cåzåtoarele”, frecvente percep¡ii de „târzie
toamnå” (sintagmå preluatå din poezia eminescianå), umbra înso¡itoare a
„drumului-destin”, „drumul (unic) la drumul mare”, cuvântul „cu chip de nisip” în
clepsidre, timpul abuziv ¿i opresor care „nu-mi mai cunoa¿te limita”, via¡a „turatå
la maxim”, interogarea sufletului „curgåtor/ spre curgerea cea mare/ a timpului/
låuntric/ ¿i divin”, via¡a ca „piatrå de încercare” ce vorbe¿te prin oameni „la fel ca/
Dumnezeu”, „loviturile vie¡ii” care î¡i rup bucå¡i din suflet, presim¡ita „iarnå de
suflet”, precum ¿i pa¿ii cåutând „iarna speran¡ei” (anotimp al zodiei, dar neagreat),
„garsoniera-destin... – neuitarea uitårii” de la capåt de drum etc.) – toate aceste
teme revin, în nuan¡åri expresive, în ultima parte, un fel de sintezå, heteroclitå
desigur, de registre tematice mult mai bine reliefate în primele douå cicluri...

Re¡inem ¿i o clarificare mai accentuatå privind adresabilitatea din câteva
poeme. Este vorba de instan¡a divinå, dupå cum rezultå din poemul-psalm La
Tine: „Doamne,/ când må iei la Tine// så am bucuria/ vie¡ii împlinite/ în ochi, sub
pleoapele închise,/ ¿i zâmbetul din col¡ul buzelor/ ca bun-råmas/ pentru to¡i dragii
mei/ så-mi råmânå,// mâinile încruci¿ate pe piept/ a rugåciune/ pe veci så le am,/
spre Tine, Doamne,// cårarea-mi cu flori ¿i iubire/ îmbråcatå så-mi fie,/ de lacrimi
de dragoste/ udatå doar så fiu!” Sau acest gând cam prozaic, dar de aceea¿i
sumbrå intui¡ie din Vei deschide cerul: „Va veni o vreme/ când vei deschide/
cerul/ spre mine/ ¿i voi da påmântului/ ce e al påmântului/ ¿i sufletul meu ¡ie,/
Doamne.” Avem în astfel de crea¡ii un mai direct sentiment adresat divinitå¡ii,
încå o dovadå privind spiritul cre¿tin al idea¡iei celeste care structureazå poezia
Adrianei Weimar. O poezia în våpåi de luminå stelarå, intuind similitudini între
destinul oamenilor ¿i astfel de repere cosmice, precum în poemul ªi stelele...:
„Stelele mor pe sårite,/ ca oamenii... /din când în când,/ câte una,/ câte unul,/
mai cad.”

„Tematica abordatå în volumul de poezie Luminå de stea - consemna pe
coperta a IV-a distinsul scriitor vienez Hans Dama - oscileazå între universul
stelar ¿i fråmântårile terestre tråite de poeta Adriana Weimer. În versurile ei se
ascunde un foc aprins, de vitalitate sublimå, un foc care måre¿te taina. În universul
poetei întâlnim o împletire de destine, un transfer salvator între via¡å ¿i moarte.
Pentru Adriana Weimer, cosmosul ¿i natura au o religiozitate, poeta clådindu-¿i
aici templul medita¡iei sale. O profuziune de simboluri explicå ¿i traduc proble-
matica omului modern: zbuciumul continuu, solitudinea, setea de cunoa¿tere,
nevoia sacrificiului. În divergen¡a modalitå¡ilor poetice ale volumului existå douå
coordonate: prima are în vedere unghiul investiga¡iei poetice, care este comutat
din lumea stelarå spre propria existen¡å; în al doilea rând, evolueazå spre o
concentrare a limbajului, fie într-o expresie mai conciså, fie în simboluri mitologice
¿i mitologizante.”

În totul, poezia Adrianei Weimar s-a fixat în acest regim imaginar de sensi-
bilitate romanticå, dezvåluind o neînseratå sete de luminå ¿i aspira¡ii de „mit
adolescentin” (Gh. Grigurcu), filtratå într-o dic¡ie liricå care merge spre condensarea
maximå, chiar litoticå. Disciplinatå într-o dispunere esteticå computerizatå (care
nu mai e la modå, de la ideogramele lirice ale lui Apollinaire încoace!), care
traduce ritmul gândului ¿i oferå deopotrivå reazem ¿i rågaz gândului, aceastå
poezie are toate antenele îndreptate spre transcenden¡å ¿i devine convingåtoare,
deseori, prin efortul vizat al idea¡iei care ne aminte¿te de un vers din Seneca: per
aspera ad ad astra...

De stellis venimus, ad stellas redibimus.../ Din stele venim, în stele ne
întoarcem...
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SEISM

Fårå concordan¡å cu logica,
în regim de diabolicå fantezie
påmântul î¿i propagå vibra¡iile
ca o råzbunare
pentru cei ce n-au îngropat ca punct de reper
eroii în sanctuare...
Închipuind o bizarå supersti¡ie
¿i o premoni¡ie
prin care
doar då idei de a råspunde la unele ghicitori barbare,
neputând reda un gând pa¿nic, un joc,
aceastå mi¿care seismicå este nepåsarea
ajunså la soroc…
Pentru prima datå må izbe¿te muza ca un arbitru,
fårå så ¿tiu ce vrea så-mi inspecteze concret:
Poezia sau fuga…
Cum så må prezint acum în fa¡a muzei
fårå noimå, fårå temei, fårå rând ?
Alergåtor sau scriitor?
Scriu parcå må pregåtesc så fug…
Fug deoarece nu am timp så scriu stând…
Icoane, suvenire ¿i alte obiecte de cult cåzând
par elemente vandalizate de atei, de nebuni
lângå care nu-i spa¡iu nici timp
så adresezi laude, binecuvântåri ¿i rugåciuni.
În vreme ce îmi controlam cu pixul
pozi¡ia ¿i fizionomia,
adicå scriind
convins cå doar scrierea mea continuå
este virgula credibilå
între mine ¿i lucrurile neînsufle¡ite.
muza îmi då impuls astfel:
„Fugi, cå acum nu te pune nimeni så scrii…!”
Nu mai apuc så gândesc nimic...
De fapt în acest sens muza în premierå absolutå
îmi då de în¡eles cå
nu mai trebuie så-mi folosesc mintea, ideile, gândurile
ci doar picioarele...
muza chiar îmi oferå drept recompenså speran¡a
rostind :
„Fugi, så ai unde scrie...!”
Ce consolare stranie din partea muzei pentru un poet….!
Iau arhaismele, chiar ¿i neologismele
de pe lista de rezervå a gramaticii
de parcå le pun la pariu, la jocuri cu camåtå,
¿i sco¡ând de sub restrictie toate mirårile,
prin fuga ce pare o probå,
o pregåtire de unul singur pentru finala de fugå
din calea cutremurelor…
Incredibil cum voi fugi atunci în doi
sau cu mai mul¡i…
Fug spre locul unde mâinile grådinåreselor
¿i a floråreselor
nu sunt încå afectate de porii urticari a urzicilor,
de ghimpii trandafirilor
¿i de iubirile în¿elåtoare a maratoni¿tilor…
Îngân valabilitatea compromiså a acestui loc
de care fug precum cercetåtorii-inventatori demoraliza¡i
ce doresc så-¿i tråiascå individual prin inven¡iile lor
teama de via¡å, de iubire, de moarte…
Fuga mea simbolizeazå canonul istoriei cronometrelor …
Muza må cronometreazå dumnezeie¿te…
Sprintez prin instinctual antic al omului modern neîmplinit
ce amânå ceasul judecå¡ii
având cel mai scurt timp ¿i spa¡iu la dispozi¡ie
cât så må pun pentru deosebire
drept virgulå vie,
între dårâmåturi ¿i poezie
Påmântul î¿i descarcå prin vibra¡ii nebunia
orgoliul ¿i fantezia
cutremurând pânå ¿i altarele,
dând peste cap binecuvântårile,
dezlegårile de orice fel,
canoanele ¿i complimentele,
amestecând ritualurile cu viciile,
datinile cu fanteziile,
serenadele cu bocetele,

fåcându-ne så ne întrebåm dacå este eficientå fuga
¿i ruga, când este implementatå afirma¡ia:
„Dinte pentru dinte”
Cu toate acestea, nu-l vor lua pe Dumnezeu minunile înainte
Tatål Ceresc nu såvâr¿e¿te minuni din indulgen¡å,
nici nu va salva nimic de falå
sau din alte percep¡ii nemotivate,
în locul meu.
Cu instinctul antic al omului modern neîmplinit
ce amânå ceasul judecå¡ii,
încerc så salvez ce se poate,
cu bra¡ele zåmislite din cåin¡a cuplului de lideri
care i-a înrobit pe tineri...
ªi må reped spre vietatea mea de companie
încå vie,
o înaripatå fermecatå
care nu pasåre ce cântå pårea
ci un interzis colindåtor
cu dor...
Cum mima un ton dat ca de un vestit dirijor,
zburåtoarea pårea cå nu vrea så cânte în mod påsåresc
ci så colinde într-un fel distinct, liber,
omenesc...
Dupå ce ¿i-a dat drumul la glas
într-un dumnezeiesc ¿i unic stil
m-am convins cå atunci am ascultat pentru ultima datå
o colindå în regim de tril...
Of, påmântule, cåie¿te-te så ¿tim ce binecuvântåm !
Of, påmântule, cåie¿te-te så nu te îngânåm
ca påsårile care se întrec una pe alta, zburând,
migrând...

ÎNCERCAREA CEA MAI GREA-3

S-a constituit încå un certificat medical
al Limbii române.
Acest nou virus a fåcut
ca textele de orice naturå
din mâinile unor medici speciali¿ti, clerici ¿i critici
så parå refugiate....
Lipsurile semnalate în rândul
unor elemente gramaticale
¿i mul¡imea cuvintelor adiacente
råmase ca siha¿trii,
au fåcut ca gramatica så se poatå conjuga
doar la timpul trecut
riscând astfel så devinå istorie...
În acest sens iubirea s–a manifestat
doar prin semne, fårå cuvinte
pentru a nu se arunca declara¡iile,
pe un teren fårå acoperire.
S-a constatat cå doar gesturile de mim sau actor
(fårå a te exprima ¿i prin viu grai)
în fa¡a celor cu deficien¡e de vorbire ¿i auz,
sunt imune la acest virus,
Înså nu se ¿tie care gest
sau semn este curat
deoarece acestea nu se fac întotdeauna
din respect doar pentru cei care nu pot vorbi ¿i auzi
ci mai ales pentru cå vrei så maschezi ceva
ce nu poate fi dat spre auz din cauze suspecte, ilicite...
Încercarea cea mai grea
a speciali¿tilor de diferite domenii
este så boceascå cuvintele dispårute
pentru ca gramatica så se men¡inå identificabilå...

REGINA MEA

Cum Iisus Hristos strigând cåtre Lazår care a înviat,
în inima mea-noul cimitir de cuvinte
a intrat muza strigând:
„Poezie, vino afarå!”
Acum scriu parcå inima gråbitå
cronometreazå cu pulsul ei
Înål¡area Domnului nostru Iisus Hristos.
Må opresc brusc din scris…
Gramatica då muzei onorul în inima mea…
Scriu iar parcå duc muza cu o ric¿å de cuvinte
în castelul ei de inspira¡ii.
Våd gramatica destinului ca pe o festivitate completå
cu verbe postate pe toate planurile
Acum scriu parcå ridic muza prin toate aceste verbe
pe un tron de cuvinte de aur, lângå care
medici, juri¿ti, clerici ¿i economi¿ti
a¿teaptå un verdict.
Sim¡indu-må diferit fa¡å de ace¿tia
încerc så ies din plan
ca un substantiv neobi¿nuit exclus din gramaticå
¿i pus pe lista de rezervå a acesteia
în a¿teptarea unei eventuale minuni,
nu înainte de a face în fa¡a muzei
o reveren¡å din creion:
„Regina mea…!”
Muza m-a abordat astfel:
“Tu e¿ti mesagerul meu!
Ace¿tia to¡i au fost chema¡i aici pentru
profesia care o au!
Prin faptul cå m-ai ridicat unde îmi este locul,
vei avea întotdeauna pentru cine veni aici
¿i pentru cine ie¿i în lume!

ªCOALA VIEºII

ºi-a fost minorå ¿i cåin¡a cå
n-ai ¡inut prin refugii
sanctuarele cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos
nici când ne-au separat stihiile...
Acum este de probå sau temporarå iertarea
cå dintre toate instinctele
doar cel necontrolat
î¡i då impuls så-l urmezi pe Iisus.
Nu dispera controleazå-¡i instinctul
Acesta este atuul tåu…
Controleazå-l ca pe un examen
care se desfå¿oarå
În func¡ie de fenomenele meteorologice extreme
Adicå: pe lângå cå trebuie så treci
prin ce a trecut Noe
Te vei confrunta cu situa¡ii fårå precedent:
Trebuie så treci prin ce n-a trecut nimeni
Nu te descuraja
E doar o perioadå de pregåtire
Nu concurezi cu nimeni
Exersezi de unul singur
În cazuri extreme
ca oricårui ucenic
î¡i vine în ajutor profesorul
Gen:
Colaborarea dintre Dumnezeu ¿i Noe
La finele ¿colii
så nu te „împånezi” cå vei deveni un rival de temut
chiar ¿i pentru Noe
sau så speri cå-i vei putea lua locul
spre a te ridica mai presus ca el
Când Dumnezeu a cuvântat:
„Cum så pot zbura mai presus de ceva anume,
fårå aripa-mi pereche fericirea,
cå doar împreunå cu aceasta pot forma zborul suprem…”

VASILE DAN MARCHIª
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Cercetarea este, ca ¿i cålugåria sau actoria,
o voca¡ie. O dovede¿te din plin activitatea prodi-
gioaså a lui Paul Rezeanu, istoric ¿i critic de
artå, cercetåtor ¿tiin¡ific, expert în arta modernå
româneascå, în special în Brâncu¿i.

Nåscut la 9 noiembrie 1937 în localitatea
prahoveanå Breaza, cu copilåria, adolescen¡a,
cu studiile elementare ¿i liceale la Turnu Mågu-
rele, Paul Rezeanu a absolvit Facultatea de Isto-
rie a Universitå¡ii din Bucure¿ti, avându-i ca
profesori ¿i modele pe renumi¡ii Gh. ªtefan, V.

Maciu, Aurelian Sacerdo¡eanu, I. Iona¿cu, Emil Condurache, Paul Cons-
tantin etc. A intrat primul în facultate ¿i tot pe primul loc a absolvit-o

La aceea¿i facultate a sus¡inut ¿i doctoratul în istorie, în 1976, cu
teza Artele plastice în Oltenia. 1821-1944, conducåtor ¿tiin¡ific fiind Raoul
ªorban. Gra¡ie mediei ob¡inute, a optat nu pentru postul de asistent uni-
versitar, ci pentru cercetare, fiind încadrat, prin concurs în 1966, la nou
înfiin¡ata Filialå craioveanå a Academiei Române de cåtre istoricul C.S.
Nicolaescu-Plop¿or, recunoscut ca fondator de institu¡ii, care i-a devenit
¿i na¿ al copiilor såi, gemenii Dardu ¿i Marina.

A activat ca cercetåtor al acestei institu¡ii doar patru ani, pânå în
1970, când autoritå¡ile locale l-au numit director al Muzeului de Artå din
Craiova, func¡ie de¡inutå pânå la pensionare, în 2004. A fost perioada
când aceste autoritå¡i au numit directori la institu¡iile de culturå doljene
(Muzeul Olteniei, Biblioteca jude¡eanå, ªcoala popularå de artå, teatre
etc.) numai speciali¿ti în domeniu.

Paul Rezeanu ¿i-a men¡inut postul de cercetåtor ¿tiin¡ific ¿i în peri-
oada directorialå, având, pe lângå salariul de cercetåtor ¿tiin¡ific, doar
îndemniza¡ie de conducere. ªi bine a fåcut, pentru cå a demonstrat, pe
lângå calitå¡ile sale manageriale (ca så folosim un termen actual), cå
cercetarea ¿tiin¡ificå este adevårata sa voca¡ie. Chiar ¿i dupå pensionare.

Dupå înfiin¡area Facultå¡ii de Teologie Ortodoxå la Universitatea din
Craiova, Paul Rezeanu a fost solicitat så predea cursurile de Istoria artei
¿i Istoria Bizan¡ului, ¿i a fåcut-o cu profesionalism.

A publicat peste 120 de articole ¿tiin¡ifice în reviste române¿ti ¿i
stråine sau în volume de specialitate, peste 40 de cataloage de expozi¡ii
de artå româneascå, peste 300 de cronici de expozi¡ii sau prezentåri de
arti¿ti, peste 100 articole în ziare ¿i reviste. A organizat în stråinåtate
expozi¡ii cu valorile universale existente în Muzeul de Artå din Craiova,
cu operele lui Constantin Brâncu¿i sau Ion ºuculescu.

Activitatea sa ¿tiin¡ificå se reflectå în cele peste 30 de cår¡i publicate
pânå în prezent: Artele plastice în Oltenia. 1821-1944 (1980); Muzeul de
Artå din Craiova. Ghid-album (1975, 1983, 2001); Eusta¡iu Stoenescu
(1998); Constantin Lecca (1998, 2005); Pictorul Stoica D[umitrescu] (1990);
Craiova. Studii ¿i cercetåri de istorie ¿i istoria artei (1999); Brâncu¿i la
Craiova (2001); Arti¿ti plastici craioveni (2003); Craiova. Amintirile ora¿u-
lui (2006); Sculptori mai pu¡ini cunoscu¡i (2007); Caricaturistul N.S.Pe-
trescu-Gåinå (2008), Pictori pu¡ini cunoscu¡i (2009); Istoria artelor plastice
în Oltenia. 1800-2000 (vol.1, 2010, vol. 2, 2013); Brâncu¿i. Tatål nostru
(2012); Brâncu¿i. Ultimul dac (2015). Cele trei monografii dedicate tita-
nului de la Hobi¡a aduc contribu¡ii noi, unele indeite, sau opereazå nume-
roase corectåri ¿i îndreptåri biografice sau de interpretare.

Recent, Paul Rezeanu oferå speciali¿tilor ¿i publicului cititor o nouå
carte, apårutå cu sprijinul Muzeului de Artå din Craiova: Nemuritorii.
Portrete ¿i busturi. Colec¡ii de artå ¿i colec¡ionari (Craiova, Editura Info,
2016), rezultat al cercetårii timp de patru decenii în colec¡ia muzeului
craiovean, din alte muzee sau din colec¡ii particulare. Gra¡ie cercetårii
sale, multe portrete de autori anonimi au acum identificate autorul lor,
iar altele sunt corectate, dezvåluind adevåratul pictor. A¿a, de pildå, Por-
tretul serdarului Dimitrie Aman a fost considerat ca fiind opera craiovea-
nului C. Lecca, înså el a fost pictat de Carol Valstain. Analizând cu acribie
portretul  serdarului D. Aman (tatål celebrului pictor), Paul Rezeanu oferå
¿i câteva date biografice: era „rumân cu¡ovlah”, numele såu în traducere
turcå înseamnå „iertare”, era negustor de unt, lânå, miere, era ¿eful vamei
pentru Oltenia. Se refugiazå în 1821 la Sibiu de teama revolu¡iei lui Tu-
dor, se reîntoarce vremelnic la Craiova, dar din 1828 se refugiazå la Câm-
pulung Muscel, unde i se na¿te ultimul fiu, celebrul pictor Theodor.
Constantin Lecca este, înså, autorul celor douå portrete ale so¡ilor Elena
¿i Grigorie Låceanu, pårin¡ii Aristiei, cåsåtoritå cu Alexandru Aman, fra-
tele pictorului, care au fondat în Craiova, în 1908, Funda¡ia „Alexandru
¿i Aristia Aman”, din care s-a desprins, ulterior, Muzeul Olteniei (1915)
¿i Muzeul de Artå (1954), în local func¡ionând de la început pânå azi
Biblioteca jude¡eanå. C. Lecca este identificat ca autorul portretelor lui
Dimitrie Bråtianu, Ion Vladimirescu, I. Solomon, Petrache Poenaru
(inventatorul stiloului), Cleopatra Lecca (fiica sa ¿i una din muzele lui
Eminescu) etc.

Referindu-se la portretele lui C. Lecca fåcute fiicei sale, Paul Rezeanu
face o scurtå incursiune de istorie literarå, povestind idila dintre cei doi

protagoni¿ti, care ar fi inspirat poezia Pe lângå plo-
pii fårå so¡ (publicatå în „Familia”, nr. 35, 28 aug./
9 sept., 1883). Cleopatra Lecca Poenaru s-a nåscut
în Craiova la 18 ian. 1837, ca fiicå a pictorului ¿i
profesorului C. Lecca de la ªcoala Centralå din Craiova (ulterior Liceul
„N. Bålcescu”/Carol I), a copilårit cu Titu Maiorescu, a fost cåsåtoritå cu
cåpitanul Grigore Poenaru, cu care a avut doi copii: Maria ¿i Petre (ul-
timul, iscând discu¡ii, fiind identificat, fårå dovezi, ca cel care a aruncat
cu o piatrå în capul lui Eminescu, în spital, în ultima perioadå a vie¡ii
acestuia). În urma analizei celor cinci portrete ale Cleopatrei, semnate
C. Lecca, Paul Rezeanu ajunge la concluzia cå muza lui Eminescu nu
era „corpolentå ¿i tare boitå”, „înaltå, planturoaså”, ci o femeie frumoaså
pentru care merita så te îngrågoste¿ti. Sau cum comenteazå autorul cår¡ii:
„O poezie celebrå ¿i câteva tablouri-portrete ne dezvåluie, în felul acesta,
parte din taine... Sau, poate, mai mult ne încurcå”.

Paul Rezeanu are ¿i meritul incontestabil de a descoperi ¿i de a achi-
zi¡iona pentru Muzeul de Artå din Craiova trei compozi¡ii istorice: Mihai
Viteazul dupå lupta de la Cålugåreni de Zamfir Zugravul (datat 1756),
Uciderea Brâncovenilor de C. Lecca (1840) ¿i Intrarea trupelor otomane
în Craiova la 1 octombrie 1848 de D.A. Papazoglu (1848). Dintre portretele
celebre (¿i datoritå personalitå¡ilor pictate), vom cita din cartea lui Paul
Rezeanu doar portretele actri¡ei Aura Fotino, profesorului Eugen Ciolac,
pictate de Ion ºuculescu, ale filantropului Elefterie Cornetti, N. Iorga,
Stelian Popescu, semnate de Eusta¡iu Stoenescu.

Busturile remarcabile sunt realizate de Eraclie Hagiescu (Bustul lui
Eminescu la 35 de ani), I. Dimitriu-Bârlad (busturile lui G. Enescu, N.
Titulescu), D. Pavelescu-Dimo (busturile lui O. Goga, Jean Mihail), Mili¡a
Påtra¿cu (bustul reginei Maria ¿i al zei¡ei Artemisa), Oscar Han (Cap de
femeie).

O adevåratå istorie culturalå reprezintå capitolul dedicat unor colec¡ii
de artå ¿i colec¡ionari craioveni din a doua jumåtate a secolului al XIX-lea
¿i din secolul al XX-lea. Cu date importante despre biografia colec¡io-
narului ¿i descrierea colec¡iei, autorul prezintå colec¡iile (unele celebre
¿i cunoscute) so¡ilor Aristia ¿i Alexandru Aman, celui mai vestit primar
al Craiovei, N. Romanescu, Jean Mihail (care a donat ¿i clådirea pentru
muzeu), Glogoveanu, ªtefan Barbu Drugå, C.D. Fortunescu, I.B. Geor-
gescu, Victor N.T. Popp, Ion ºuculescu, Marieta ¿i ªtefan Jianu, C. An-
gelescu, Caton Theodorian, Radu Ionescu, Al. Olaru etc. Cu durere nedisi-
mulatå, Paul Rezeanu scrie despre „formarea ¿i destråmarea colec¡iei
Brâncu¿i” (prin înstråinarea lucrårilor Supliciu ¿i Copilul de cåtre proprie-
tarul acestora, Victor Pop) sau despre „restituirea”, în 2010, a 21 de piese
din a¿a-zisa colec¡ie „Barbu Drugå”, unei „descendente” feminine. Au
fost restituite în urma unui proces, dar cel care a fost cel mai bine informat
în aceastå privin¡å, publicând chiar parte din inventarul real al lui Drugå
(un autentic filantrop, mult iubit de muncitorii såi) a fost/este Paul
Rezeanu, dar care nu a fost solicitat la niciun termen de judecatå så
ofere rela¡ii competente. Tirul care urma så transporte aceste opere era
deja în curtea Muzeului înainte de redactarea solu¡iei definitive de cåtre
instan¡a de judecatå.

Ultimele capitole ale cår¡ii tipårite în condi¡ii de excep¡ie se referå la
familia Aman (Alexandru ¿i Aristia, prezen¡a pictorului Theodor Aman la
Craiova) ¿i la cele patru genera¡ii ale familiei macedonene Mihail (Nicola,
Dini, Jean Mihail, Elena Dumba, Maria Colani, Areti Fotino). Ultimul
reprezentant al celebrei familii, Jean Mihail, ¿i-a låsat, prin testament
(legåtor testamentar fiind celebrul ministru, dr. C. Angelescu, nepotul lui
Spiru Haret) întreaga sa avere statului român cu condi¡ia efectuårii unor
acte de binefacere în formarea culturii ¿i a celor mul¡i. Palatul såu este
azi Muzeul de Artå, o capodoperå arhitecturalå, încårcatå de istorie. Aici
au fost gåzdui¡i regele Carol I ¿i familia (1913), Ferdinand (1915), mare-
¿alul Eduard Smigly-Rydz, ¿eful cartie-
rului general al armatei poloneze ¿i pre-
¿edintele Poloniei, Ignacy Moscicki (1939),
s-a organizat „Såptåmâna Olteniei” (1943),
¿i a locuit, incognito, Iosif Broz Tito.

Lucrarea lui Paul Rezeanu, Nemu-
ritori. Portrete ¿i busturi. Colec¡ii de artå
¿i colec¡ionari, poate suplini o enciclope-
die în domeniu, prin vastitatea, acribia
¿tiin¡ificå ¿i cåldura cu care a fost scriså,
atestând un mare adevår: pensionarea
nu constituie un obstacol pentru un cer-
cetåtor cu voca¡ie autenticå.

Tudor Nedelcea, Tudor Nedelcea, Tudor Nedelcea, Tudor Nedelcea, Tudor Nedelcea, Printre cPrintre cPrintre cPrintre cPrintre cååååårrrrr¡¡¡¡¡i i i i i ¿¿¿¿¿iiiii
oamenioamenioamenioamenioameni, III, T, III, T, III, T, III, T, III, TipoMoldova, 2017,ipoMoldova, 2017,ipoMoldova, 2017,ipoMoldova, 2017,ipoMoldova, 2017,

p. 123-127.p. 123-127.p. 123-127.p. 123-127.p. 123-127.

In memoIn memoIn memoIn memoIn memorrrrriam:iam:iam:iam:iam:
PAUL REZEANU

(9.09.1937-1.03.2021)

„Nemuritorii” lui Paul Rezeanu
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  UN  REAZEM  PIERDUT

Imi e teamå uneori
de ceea ce nu se vede
si nu se aude
imaginile se vor sparge în ¡åndåri
auzul va clocoti si va curge

celålalt vine spre tine
si prive¿te  prin tine
nici nu ¿tie cå tocmai ¡i-a rupt
cåma¿a cea albå

o frunzå  mu¿cå  din ea înså¿i
abia ¡i-ai smuls talpa din mâlul cel verde
¿i latrå copoii
mi-e teamå de ceea ce stå så se-ntâmple
întâmplarea pe ea înså¿i se sfâ¿ie
atâta primejdie  în simpla
traversare a umbrei

må-ndrept iarå¿i spre omul
în piatrå sculptat
så-i pun întrebåri
strigåtul nu mai ajunge
pânå la pleoapele sale

atâta lume se vânturå-n  jur
cå nu mai e nimeni.

STÅTEAM  PIERDUT

Ståteam pierdut cu inima-n uitare
¿i roase frânghii se mi¿cau domol
femei  în negru lunecau spre soare
copilul cel  flåmând privea  în gol

atâta floare asprå se ivea
prin vechile grådini fårå de cântec
doar când si când zvâcnea  prin fum o stea
o tânårå-a¿tepta un semn din pântec.

AMÅGITOARE  CONTURURI

Oricâte noduri a¿ strânge
imagini se fårâmi¡eazå
tot ce pårea  cå se-ncheagå
alunecå-n juru-mi stråin
spa¡iul ne-nghite  pe  rând
sau deodatå
¿i nicio uimire
¿i nicio privire miratå

o vrajbå  ne roade  auzul
e-aici înlåuntru
e treazå
cuvintele  fluturi se mistuie
de  frigul aceluia¿i spin.

ZORUL  SPRE  ZARURI

Ating  trunchiuri de arbori
¿i-mi zic
nu se poate ca seva så piarå
fåpturi  nevåzute  pândesc
topoare se-ascut  într-o lini¿te-amarå
ceri un semn diferit
de prea multele semne
un glas mai înalt
ai vrea så te-ndemne

în tot ce-i sonor ¿i lumesc
nu se zide¿te  nimic.

SCULPTAT  ESTE  LEMNUL

Sculptat este lemnul
de mâini nevåzute,
pe îndelete.
Cui nu-i e sete?
Nu-i dragostea, oare,
O continuå-ncordare?
Nu venim noi, sângerând,
Spre  plante cu zim¡i,
Ve¿nic  flåmânde?
Nu e prezentul
O zvâcnire spre nicicând,
Spre  niciunde?

DUPÅ  AT¢TEA CHEMÅRI

Dupå  atâtea  chemåri
a mai råmas o pårere
oricât ai pricepe
ceva se preschimbå
se falsificå
piere

azi o izbândå se strânge
mâine un licår de sânge

nu-i mai cer nimånui
un cântec de greiere
o iarbå scåpatå din frâu
ar vrea så må  treiere.

ABIA  MAI  ZÅRIM

Abia mai zårim corole, tulpini.
Vorbim despre  moarte, despre ce va mai fi.
Tåcu¡i, ne-n¿iråm, cåutând  farmacii…
Unde-i verdele, oare? Ochi s-or stinge, stråini.
Miroase a spirt ¿i a clor.
Nu ve¿tile, pove¿tile mor…

Purtåm pe figuri  ni¿te  må¿ti ca ¿i cum
Demult s-a prescris o re¡etå  obscurå…
ºi-e teamå  de-o u¿å, de propria-¡i  arsurå.
Unde-i  zâmbetul, oare? Nicåieri, niciun drum
ªi nicio frânturå de  zbor.
Nu ve¿tile, povestile  mor…

CLAUDIU  ROBERCLAUDIU  ROBERCLAUDIU  ROBERCLAUDIU  ROBERCLAUDIU  ROBERT  TOMAT  TOMAT  TOMAT  TOMAT  TOMA

Claudiu Robert Toma

LIMBA ROMÂNÅ –  IMNUL IDENTITÅºII

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

Un grai ce aduce luminå
În via¡a poporului dac,
Cu inima blândå, cre¿tinå
O doinå alinå cu drag.

O limbå în scumpe ve¿minte
Doine¿te påmântul român,
Cu apa din sfânta sorginte
Seduce un neam prin destin.

Înal¡å în slåvi limba mamei,
Elogiu purtat din stråmo¿i,
Cântare purtatå în palmå
De oameni frumo¿i, curajo¿i.

O limbå doritå, vorbitå,
Simbol unitar la români,
O limbå eternå, slåvitå
De neamul dacic-latin.

CÂNTUL NEAMULUI ROMÂN

Macinå vremea un neam printre frunze,
Timpul dårâmå ¡årâna prin vânt,
Inima bate, mai curge prin buze
Vorba latinå - al patriei cânt.

Vremea gråbitå prin brazdå s-avântå,
Apa curatå î¿i spalå izvorul,
Ploaia coboarå, mierla mai cântå,
Lumea tråie¿te cu chinul ¿i dorul.

Frunzele cad, se topesc ca zåpada,
Altele cresc dupå iarnå timid,
Lumea de vise se pierde sub spada
Vremii buimace cu zborul rapid.

Lacrima curge, durerea se-n¿alå,
Cântecul maicii råsunå-n fuior,
Clipele deapånå ¡ara natalå,
Codrul î¿i scuturå haina u¿or.

Brazda se-nchinå cuminte la fa¡å
Doina båtrânå s-asculte cu drag,
Cântå copiii, balada se-nal¡å,
Vântul dezmiardå acela¿i meleag.

Macinå vremea un neam printre frunze,
Inima bate cuminte, blajin,
Vorba latinå se scurge prin buze
Pentru ¡årâna cu sânge cre¿tin.

GENEZA PÅCATULUI

Nimic nu începe fårå de påcat
În lumea ce mi¿cå, respirå,
E totul o maså, un joc încurcat
ªi corpuri cere¿ti ce inspirå.

E totul crea¡ie ¿i nu faci nimic
În rolul deja pus în scenå,
Dinamic, palpabil – un simplu amic
La via¡a ce stå în arenå.

Genezå ¿i faptå a unui proces,
Cu pasul mereu – ac¡iune,
E mersul tråirii plin de succes
În soarta de om-misiune.

Genezå ¿i faptå, naturå, produs,
Cu opera strict definitå,
E doar con¡inutul pe lume adus
De zodii, credin¡å-absorbitå.

E doar con¡inutul justificat
Când soarele-¿i poartå mi¿carea
ªi nu faci nimic får’ de påcat
În lumea ce-¿i schimbå purtarea.

E doar con¡inutul pus într-un joc
ªi via¡a ce zbuciumå-n sine,
ªi toate în lumea aceasta au loc
Pe crucea iertårii divine.

GaGaGaGaGalina Marlina Marlina Marlina Marlina Marttttteeeeeaaaaa
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1. Dl Radu ªerban, distinsul nostru colaborator cu poeme haiku, documentare
¿i eseuri privitoare la tradi¡ii culturale ¿i realitå¡i din ºara Soarelui Råsare (unde a
func¡ionat ca ambasador al României în perioada 14 martie 2012-14 august 2016),
revine în actualitate cu admirabila lucrare de eseuri ROMÂNI DE ROMAN (casa
de Editurå Coresi, 2020, 308 p. + 90 ilustra¡ii alb-negru ¿i color).

Så amintim, mai întâi, cå precedenta d-sale lucrare, Sta¡ia Tokio - jurnal
japonez (2018) ataca ¿i problema liniei de metrou Bucure¿ti-Otopeni, care a be-
neficiat de un credit nipon de vreo 340 milioane euro, dar care „a stagnat în faza
de proiect” multå vreme, ¿i odatå cu asta ¿i eventuala „Sta¡ie Tokio” – recent s-a
dat, înså, în folosin¡å linia feratå respectivå (decembrie 2020).

Jurnalul de ambasador al dlui Radu ªerban este, dincolo de mårturia unei
„misiuni” diplomatice de cåtre un profesionist în materie, cartea unor revela¡ii
culturale ¿i a unor contacte palpabile cu o altå lume, cu o altå civiliza¡ie, cu o altå
mentalitate ¿i tradi¡ie, despre care autorul relateazå lipsit de complexe ¿i cu un
ochi critic atunci când eviden¡ele o cer. Scriere captivantå a unui spirit echilibrat
¿i echidistant, lucid ¿i realist, fårå a cådea într-un criticism al mentalitå¡ii occidentale
fa¡å de unele forme de via¡å orientalå, relevând însemnele tradi¡iei nipone mai
mult decât milenare, fiind la curent cu hi-tech-ul unei civiliza¡ii atât de avansate
încât pare utopie våzutå din alte pår¡i ale mapamondului, jurnalul de ambasador al
dlui Radu ªerban evoca totodatå implicarea diplomatului român în anumite ac¡iuni
culturale de mare prestan¡å ¿i råsunet. Bunåoarå, pe lângå simpozionul
Brâncu¿i-Noguchi, a mai organizat ¿i douå seminarii despre cålåtori români în
Japonia (ieromonahul Anatolie Tihai, în 1872 ¿i monseniorul Vladimir Ghica, prin
anii ‘30). Dacå ar fi råmas la post ¿i în anul 2017, diplomatul mårturise¿te cå ar fi
organizat simpozionul-centenar „Nicolae Xenopol”, fondatorul Academiei de Studii
Economice, care în 1917 î¿i prezentase scrisorile de acreditare Suveranului nipon.

În ceea ce-l prive¿te, experien¡a niponå a fost una foarte bogatå în plan
personal ¿i beneficå pentru rela¡iile României cu aceastå ¡arå din Extremul Ori-
ent, a cårei prezen¡å în Occident (¿i chiar la noi) se face din ce în ce mai sim¡itå,
în numele progresului economic, ¿tiin¡ific ¿i, desigur, intercultural (v. cronica noastrå
din „Portal-MÅIASTRA”, anul XIV, nr. 3 (56)/2018, p. 70).

2. Am scris cu deosebitå plåcere despre cår¡ile dlui ambasador Radu ªerban
(printre acestea, vreo cinci volume de haiku, de virtuozitå¡i artistice incontestabile)
¿i o facem ¿i acum, cu prilejul recentei cår¡i de eseuri, „Români de roman în
Japonia”. Este vorba, cum lesne se poate observa, de un interes special acordat
de fostul diplomat rela¡iilor pe care România le-a avut de-a lungul vremurilor cu
Împårå¡ia Japoniei, mai punctual spus, de acea „pleiadå de personalitå¡i române”,
de la Anatolie Tihai la Gheorghe Bågulescu, care „au experimentat traiul în
arhipelag, perioade mai lungi sau mai scurte, povestindu-¿i misiunile ¿i peripe¡iile,
ori delegând pe al¡ii, ca în cazul Prin¡ului Carol, så le povesteascå”.

Intervalul de istorie bilateralå (1872-1943), bogat în evenimente „î¿i a¿teaptå
încå developarea de sub straturile de palimpsest.” O astfel de „developare” cons-
tituie ¿i cartea de fa¡å evocând destinele celor 14 personalitå¡i, pe lângå care ar
mai fi fost de amintit ¿i primii vizitatori ocazionali de la sfâr¿itul secolului al XIX-lea,
ale cåror vizite nu „nu au låsat amprente scrise sau fotografii precum Nicolae
Russel ¿i Iuliu Popper”, primul fiind, de fapt, rus, iar celålalt pierzându-¿i cetå¡enia
românå).

Informa¡iile despre Japonia, cultura ¿i civiliza¡ia japonezå, îndeosebi despre
românii care cålåtoriserå în Japonia - oarecum trunchiate dupå al Doilea Råzboi
Mondial – „nu erau, eufemistic vorbind, la îndemâna tuturor”. Pasionat de cultura/
civiliza¡ia/ literatura Soarelui Råsare, dl Radu ªerban s-a documentat îndelung
cåutând „så în¡eleagå mai bine cum s-au apropiat cona¡ionalii no¿tri de ceea ce
însemna Arhipelagul Nipon ¿i care au fost ei.” Astfel a ajuns så scrie aceastå
carte foarte documentatå „în care oferå cititorului, cu ochiul ¿i pana celui care a
stråbåtut ¿i el acest drum dintre România ¿i Japonia, «pove¿tile» fascinante ale
celor 12 cona¡ionali ai no¿tri, la care se adaugå Prin¡ul Carol ¿i un altul, Brâncu¿i,
din motive diferite, ca o «prezen¡å virtualå, impuså prin notorietatea operei sale,
în spa¡iul artistic nipon, ca a niciunui alt artist român, chiar dacå el, personal, nu
s-a aflat niciodatå în Japonia».” (Marius Chelaru, Drumuri de poveste între România
¿i Japonia, pp. 16-20).

Primul român „de roman” (via¡å de film!, apreciazå autorul), ajuns pe meleaguri
japoneze, este misionarul Anatolie Tihai (1839-1893), adolescentul care, dispårut
fårå urmå de la Seminarul Teologic din Chi¿inåu, revine, dupå patru ani, de pe
Muntele Athos, cålugårit, siderându-i pe compatrio¡i. Va urma ¿i absolvi Academia
Teologicå din Kiev ¿i la simbolica vârstå de 33 de ani va pleca în Japonia, chemat
de arhimandritul rus Nikolae Kosatkin. Råmâne pânå la sfâr¿itul zilelor ca misionar
ortodox în Japonia, unde-l cheamå ¿i pe fratele såu Iacob, compozitor. Numit de
ierarhia episcopiei din Chi¿inåu „un apostol român pe ogorul Ortodoxiei japoneze”,
Anatolie Tihai a ajuns acolo, dupå cum men¡ioneazå în Jurnalul såu, prin Aden,
Ceylon, Singapore, Saigon, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Hyogo ¿i, în sfâr¿it,
Osaka, unde „oamenii sunt ei mai frumo¿i ¿i mai cultiva¡i din Japonia”. Dupå ¿ase
ani de misionariat în Hakodate, Tihai devine preot paroh la Osaka (1868), apoi
vreme de trei ani (1879-1881) a rânduit serviciul religios la Misiunea Ortodoxå

Ruså din Tokyo, ca ecleziast, înlocuindu-l pe arhiman-
dritul Kosatkin care îl chemase acolo. A mers în Rusia,
înso¡it de fratele såu ¿i de pictori¡a de icoane Irina-Rin
Yamashita, pentru colectarea de fonduri în vederea înfiin¡årii bisericii din Osaka.
În 1882, arhimandritul Tihai a înfiin¡at la Osaka o ªcoalå de catehism, pe care a
condus-o timp de 7 ani, impunându-se ca figurå de eremit, de vrednic Om al lui
Dumnezeu. A predat ca profesor, apoi, mul¡i ani la Seminarul Teologic Ortodox
din Tokyo, având cu japonezii rela¡ii de mare respect ¿i în¡elegere. Unii din învå¡åceii
såi, boteza¡i de el, au devenit preo¡i. Iar consemnårile sale oferå „o bunå surså de
documentare chiar ¿i în ziua de aståzi, despre Japonia secolului al XIX-lea”. La
fel articolele sale, pline de interes pentru mireni, culese ulterior în bro¿uri (autorul
reproducând ilustrative citate din cap. IX, „Înclina¡ia japonezilor spre educa¡ie”, al
bro¿urii „Impresii dintr-o cålåtorie în Japonia”). Memoria lui a fost cinstitå de takyo¡ii
care, prin colectå publicå, i-au ridicat o cruce în curtea catedralei Sf. Nicolae,
unde slujise cu abnega¡ie .

Un explorator „fårå seamån”, cu sim¡ul viu al observa¡iei, a fost Basil Assan
(1860-1918), care, dupå excursii la Polul Nord, se aventureazå, cum era la modå
¿i cum fåcuse ¿i scriitorul francez Pierre Loti (Louis Marie Jean Viaud, 1850-1923),
într-o cålåtorie împrejurul lumii, aventura sa în mirifica Japonie (unde viziteazå
câteva ora¿e ¿i în interes de antreprenor: Kyoto, Nagoya, Yokohama, Tokyo,
Nikko etc.) fiind devoalatå într-o conferin¡å la Societatea Geograficå Românå, în
prezen¡a Regelui Carol I, în 1899. Este „primul român în jurul lumii”, care ne-a
låsat ni¿te „Japonisme” memorabile de felul: „Japonia este o ¡arå de arti¿ti, gustul
florilor e pasiune na¡ionalå ¿i Mikado are drept blazon o crizantemå.”

Al treilea „român de roman” aventurându-se în Japonia este românca Otilia
Marchi¿ de Cosmu¡å, nåscutå în Homorodul din Satul Mare (1873-1951), måritatå
la 17 ani cu dr. Cornel Cosmu¡å, viitorul director al Po¿tei din Sarajevo. Otilia
Cosmu¡å a publicat, în 1904, în „Luceafårul” de la Budapesta, douå articolul „O
româncå în Japonia” ¿i „Despre arta japonezilor”. Prietenå a lui Brâncu¿i ¿i secretarå
a lui Anatol France, laureat Nobel, Otilia Cosmu¡å, mai târziu recåsåtoritå Bölöni,
cu studii de artå la München ¿i stabilitå la Paris, pleacå în Japonia, în 1901, cu o
burså guvernamentalå austro-ungarå, spre a transmite reportaje din ºara Soarelui
Råsare, mai pu¡in cunoscutå în Europa, unde va råmâne în 1901-1902. Se va
îmbarca la Trieste ¿i prin Port Said, Bombay, Colombo, Calcutta, Singapore va
ajunge la Hong Kong, iar de aici la Shanghai ¿i, în sfâr¿it, la Yokohama ¿i Tokyo.
Fiul ei, de 9 ani, råmas la Paris cu so¡ul în acest timp, îi va servi apoi lui Brâncu¿i
pentru sculptura „Prometeu”. Tablouri ale ei în stil japonez au fost achizi¡ionate de
Carmen Sylva, regina României, ea înså¿i dovedind înclina¡ii artistice. Autorul
comenteazå pe larg nu numai articolele Otiliei Cozmu¡å despre prezen¡a ei în
Japonia, despre „Yokohama-Tokyo” sau „arta japonezilor”, ci ¿i alte articole în
care aceasta va face referiri la cultura din ºara crizantemelor, la realitå¡i, obiceiuri
¿i oameni, subliniind valoarea de pionierat a „japonismelor române¿ti”.

În Dic¡ionarul monografic „Constantin Brâncu¿i – Oameni din via¡a lui” (2020),
noi am dedicat articole substan¡iale atât lui Isamu Noguki cât ¿i Otiliei
Cosmu¡å-Bölöni, subliniind rela¡iile acestora cu Brâncu¿i, îndeosebi ale tinerei
românce, cu biografie cam aventuroaså, care devenise nu numai prietenå cu Ady
Endre ¿i Rodin, vizitându-l pe sculptor la Meudon, dar ¿i apropiatå a lui Brâncu¿i,
vizitându-i frecvent atelierul (în documentarul epistolar „Brâncu¿i inedit”, dna Doïna
Lemny reproduce scrisorile acesteia cåtre Brâncu¿i, aflate în arhiva sculptorului
de la Centrul Pompidou din Paris).

Un caz interesant este al tânårului nåsåudean de 19 ani, Dumitru Nistor
(1893-1971), înrolat voluntar în marina austro-ungarå, în calitate de absolvent al
ªcolii de marinari din Pola, ajungând astfel în Extremul Orient, ca matelot pe
cruci¿åtorul „SMS Kaiserin Elisabeth” (navå scufundatå în 1914, în båtålia de la
Kiaotchou) ¿i ca prizonier de råzboi (1914-1920), alåturi de al¡i 136 de camarazi.
Dupå lupte marine, cade prizonier la japonezi, experien¡å consemnatå de el în
câteva caiete, constituind „Diuariul meu” (transcris cu note ¿i explica¡ii ¿i prefa¡at
de Mircea Popa), în special textele din cap.6, Prizonieratul – „Traiul meu în prin-
soare”. Revenit acaså în 1920, autorul jurnalului (cuprinzând ¿i poezii „de alinat
dorul ¿i alungat urâtul”), - care a descoperit scrisul „ca mijloc de subzisten¡å”, - „a
låsat urma¿ilor pre¡ioase manuscrise care pot rivaliza cu alte relatåri despre Japonia
începutului de secol XX.”

În noiembrie 1917, prin decret regal, Nicolae Xenopol (1858-1917), fratele
marelui istoric Alexandru Xenopol (Istorie a Românilor din Dacia Traianå, 1890),
este numit de suveranul Ferdinand primul ambasador român la Tokyo, Japonia
fiind aliatå Antantei. Tânårul junimist cu studii de Drept la Paris ¿i Liège, redactor
la oficiosul „Românul” ¿i devenit secretar particular al premierului liberal I. C.
Bråtianu (Eminescu îl acuzase de „cosmopolitism”), va cålåtori, de la Odesa ¿i
Petrograd, prin stepa eurasiaticå, la Vladivostok, pentru a debarca la 28 octombrie
la Yokohama. S-a stabilit, apoi, cu o primire protocolarå, la Hotelul Imperial din
Tokyo, din vecinåtatea sudicå a Palatului, pentru a-¿i prezenta scrisorile de acre-
ditare, în fa¡a Împåratului, la 19 noiembrie 1917. Acesta este „momentul zero al
diploma¡iei româno-nipone”, precizeazå dl Radu ªerban, comentând con¡inutul
recomandårilor epistolare, dar ¿i câteva ecouri mediatice. Din nefericire, timpul

ROMÂNI DE ROMAN ÎN JAPONIA
- eseuri -
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Fost ambasador în ºara Crizantemelor - RADU ªERBAN:
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nu a mai avut råbdare, proaspåtul diplomat român
decedând de o boalå de rinichi la 18 decembrie 1917.
Depus la cimitirul demnitarilor din Aoyama, osemintele
i-au fost aduse în patrie ¿i reînhumate în cimitirul
Bellu din Bucure¿ti, în 1921, prilej cu care Tache
Ionescu i-a adus un omagiu vibrant: „Nicu Xenopol
î¿i în¡elesese misiunea de ministru al României ca
un apostolat.” (Sacrificiul suprem, p. 138).

La sfâr¿itul anului 1917, în plin råzboi, un alt
român „de roman”, de meserie avocat, pe nume Ioan
Timu¿ din Câmpulung-Muscel (1890-1969), pleacå
de la Odesa (unde venise ca refugiat de la Bucure¿ti
¿i Ia¿i), în Japonia. Cålåtorise cu trenul la Moscova,
apoi cu Transsiberianul la Vladivostok, de unde luase
vaporul pânå în Japonia, ajungând cu trenul la To-
kyo. Înva¡å limba japonezå, tråie¿te ca un japonez,
dând lec¡ii de pian ¿i recitaluri ocazionale. Dupå patru
ani revine în ¡arå, devenind „unul din primii niponologi
români” (autor de romane ¿i lucråri documentare
despre ºara Soarelui Råsare). Dl Radu ªerban co-
menteazå ideile avocatului muscelean, reproducând
copertele unor lucråri precum „Transsiberiana” (ro-
man), „Japonia, via¡a ¿i obiceiurile”, „Ogio-San” (ro-
man). De men¡ionat ¿i „Dic¡ionarul român-japonez”
(cuprinzând 5000 de cuvinte) råmas în manuscris,
precum ¿i alte douå romane: „Cåsu¡a cu glicini” ¿i
„Ultima primåvarå”. „Literatul Timu¿ – apreciazå dl
Radu ªerban – prezintå în mod atrågåtor, cu haz,
scrierea niponå, dând exemplul cuvântului România,
compus din patru ideograme, fiecare cu subîn¡eles
paralel: Ro („måtase”), uma („cal”), nia („cålugåri¡å”)
¿i koku („¡arå”). Alåturând ideogramele cu sensul lor
paralel, România ar putea fi „¡ara în care cålugåri¡ele
în måtase umblå cålare pe cal”! Privind dificultå¡ile
scrisului japonez, avocatul (care fåcuse interesante
analize social-culturale ¿i etnologice despre Japonia)
aprecia cå „japonezul înva¡å så scrie toatå via¡a, ¿i
nu ajunge la perfec¡ie niciodatå”. Meritå re¡inutå ¿i
aceastå apreciere a autorului nostru: „Mie, ca tråitor
în Japonia o perioadå egalå cu a lui Timu¿, multe
elemente îmi confirmå acutul såu spirit de observa¡ie,
autenticitatea ¿i calitatea analizelor.”

Un alt cålåtor în Japonia este ofi¡erul, diploma-
tul, misionarul, avocatul ¿i scriitorul Elie Bufnea
(1897-1987), transfug din armata austro-ungarå. Rå-
mas pentru trei såptåmâni în Japonia, - dupå ce fuse-
se trimis în 1918 în Siberia så contribuie la organiza-
rea trupelor române de voluntari provenite din prizo-
nieratul austro-ungar, - Elie Bufnea avusese în arhi-
pelag, dupå alte surse, misiunea repatrierii råmå¿i-
¡elor påmânte¿ti ale primului nostru ambasador la
Tokyo, Nicolae Xenopol. Emo¡iile cu lumea exoticå
din Extremul Orient sunt consemnate în cartea „Pe
drumuri japoneze”: „Cartea (având deopotrivå valoare
documentarå ¿i literarå, n.n.) redå Japonia interbelicå,
descoperitå de românul cålåtor prin zonå” ¿i anume
aspecte privind reformele, industrializarea rapidå,
reu¿itele militare. Dupå propria-i consemnare: „câteva
elemente din timpul ini¡ierii proprii în evolu¡ia civiliza-
¡iei nipone.”

Un scurt popas în Japonia va avea ¿i bra¿o-
veanul Voicu Ni¡escu (1889-1954), viitorul senator
¿i ministru, fost redactor la „Gazeta Transilvaniei”.
Trimis în Rusia în 1917 ca så organizeze ¿i repatrieze
un grup de voluntari români, va reveni în ¡arå tranzi-
tând Japonia. Va scrie cartea „Scurt popas în Japo-
nia” (1938), apropiatå în multe privin¡e de lucrarea lui
Elie Bufnea, „Pe drumuri japoneze” (1932). Ni¡escu
descrie cu veracitate popasul såu nipon, accentuând
tråsåturile unei societå¡i exotice, în continuå transfor-
mare. În 1919, el va deveni membru al delega¡iei la
Conferin¡a de Pace de la Paris, ajungând apoi în antu-
rajul Regelui Carol al II-lea.

Cu maiorul Victor Cådere (1891-1980), avem
de a face cu o diploma¡ie militarå în Japonia. Cunos-
cutul diplomat interbelic va fi trimis de Guvernul Ro-
mâniei ca ¿ef al Misiunii de Repatriere a voluntarilor
din Siberia (1920-1921). A efectuat trei vizite în arhipe-
lag, însumând aproape o lunå. A scris memorii, preda-
te Ministerului Afacerilor Externe, vådind, dincolo de
abilitå¡ile militare, un suflet nobil, patriotism ¿i curaj,
înfruntând cu demnitate vicisitudinile råzboiului.

Regele Carol al II-lea(1893-1953), în calitate
de prin¡, a cålåtorit în Japonia– e vorba de „tåmådui-
toarea vizitå princiarå” din 1920, - unde a råmas o
lunå, beneficiind de onoruri la cel mai înalt nivel. Lu-

crarea care evocå acest ocol al lumii este un memo-
rial de cålåtorie, „Ocolul påmântului în ¿apte luni ¿i o
zi” (Vol. 5, Japonia), apar¡inând înaltului ofi¡er înso-
¡itor. Generalul Constantin Gåvånescu (1871–1942),
ofi¡er loial ¿i bun patriot, cu cel mai înalt grad în misiu-
nea organizatå de Palatul Regal, dacå ar fi tråit dupå
1945, apreciazå autorul, ar fi cunoscut lumea închiso-
rilor comuniste, precum Bufnea ¿i Ni¡escu, pentru
apropierea sa de Casa Regalå. În lucrarea men¡ionatå
existå destulå informa¡ie „la zi”, dar prea plinå de
protocol (dineuri, recep¡ii etc.) ¿i cu unele accente
critice (ceaiul amar, spectacole zgomotoase, cåldurå
insuportabilå, program extenuant, uneori încålcat de
Prin¡ul mo¿tenitor etc.). Trebuie precizat faptul cå
acest voiaj grandios împrejurul lumii fusese hotårât
de familia regalå tocmai pentru a-l îndepårta ¿i a o
uita pe Zizi Lambrino, cu care Prin¡ul se cåsåtorise
în secret, la Odessa, dezertând de pe frontul din
Moldova, în toamna lui 1918. Legåtura cu Ioana Zizi
Lambrino (1898-1953), nerecunoscutå de Casa Rega-
lå, fusese anulatå de Tribunalul Ilfov la 8 ianuarie
1919. Tinerei femei i s-a stabilit un domiciliu for¡at la
Paris. Din legåtura aceasta morganaticå a rezulta
Mircea Grigore Lambrino, decedat în Anglia (¿i înmor-
mântat la Månåstirea Cozia), tatål lui „Paul de Româ-
nia”... Dupå întoarcerea din cålåtoria în jurul lumii,
Carol al II-lea s-a cåsåtorit, în martie 1921, cu Elena
a Greciei, având împreunå pe viitorul rege Mihai.

O misiune „imposibilå” în Japonia a avut juristul
craiovean Aurel Ion Vassiliu (1882-?), diplomat de
carierå, cel care redeschide, la zece ani dupå N.
Xenopol, Lega¡ia României la Tokyo, în anul 1927,
primind, pentru doi ani ¿i trei luni, misiunea din partea
Guvernului de a convinge partenerul nipon så ratifice
Tratatul de la Paris (prin acesta se recuno¿tea unirea
Basarabiei cu România), dar, din cauza intereselor
japoneze fa¡å de ru¿i, misiunea încredin¡atå va fi
zådårnicitå.

Un „mesager apostolic” în Japonia a fost, prin
cele douå vizite (1933, 1936-37), monseniorul Vla-
dimir Ghica (1873-1954), trimis de Papa Pius al
XI-lea ¿i primit de Împårat Hirohito, la 20 martie 1933.
O a treia vizitå, proiectatå în 1939, nu s-a mai realizat.
Despre misiunea papalå a monseniorului Ghika, dl
Radu ªerban a organizat un Simpozion la Ambasada
din Tokyo, la 23 decembrie 2014, chiar de Ziua Na¡io-
nalå a Japoniei, „zi de na¿tere a Însu¿i Împåratului
Akihito, el legat de legenda binecuvântårii, din 20
martie 1920.”

Ultimul oficial trimis în Japonia ¿i re¡inut în car-
tea dlui ªerban este factorul Gheorghe Bågulescu
(1886-1963), ambasador începând cu anul 1941. Ge-
neral ¿i erou din Primul Råzboi Mondial, Gh. Bågules-
cu este autorul unui magnific roman, trilogia „Suflet
japonez” (1939) – „un întreg muzeu cu obiecte de
artå asiatice ¿i, mai ales, o istorie demnå de cel mai
fascinant «român de roman» în Japonia interbelicå.
Pentru condamnarea militarismului ¿i romanul antina-
zist „Noua Religie” (1942), asupra patriotului „rebel”
Bågulescu s-au încercat câteva agresiuni (asasinate)
de cåtre agen¡i secre¡i germani, la ordinul lui Hitler.
Conducåtorul României, gen. Ion Antonescu, îl mutå
în China, unde råmâne pânå în 1946, când pleacå la
San Francisco, dispårându-i-se urma pe tårâm ameri-
can. Declarat criminal de råzboi ¿i transfug, mormân-
tul lui se aflå în prezent la Nisa.

Cel din urmå capitol, Geniul lui Brâncu¿i în
Japonia (1876-1957), ne încredin¡eazå cå geniul au-
torului „Påsårii în spa¡iu” este „mai prezent în arhipe-
lag decât al oricårui alt român”. Nu mai pu¡in de
„paisprezece opere originale” (!) sunt råspândite prin
muzeele japoneze, la care se adaugå o mul¡ime de
sculpturi „amprentate de stilul såu”. Japonezii îi pro-
nun¡å numele române¿te, nu în varianta fran¡uzitå,
ca în limbile Occidentului (Brancusi). Acest eseu a
fost deja publicat cu ani în urmå în revista
„Portal-MÅIASTRA” de la Tg-Jiu, pe vremea când dl
Radu ªerban func¡iona ca ambasador al României
la Tokyo, pozi¡ie din care a contribuit efectiv la mai
buna cunoa¿tere a culturii române în ºara Soarelui
Råsare.

Iatå, a¿adar, 14 portrete ¿i evenimente „de ro-
man”, care au necesitat nu mai pu¡in de patru decenii
de „cåutåri” documentare.

„Sper ca acest volum – scrie autorul – så redea
o frânturå din strålucirea perioadei ¿i, mai ales, så

sporeascå interesul studen¡ilor ¿i al cercetåtorilor
pentru un subiect ce va deveni, în anii ce vin, util
dialogului strategic româno-nipon, nu doar în zona
de istorie ¿i literaturå.”

Subscriem, cu felicitårile de rigoare la proiectul
cu „români de roman” în ºara Soarelui Råsare, gândin-
du-ne la câ¡iva autori români fascina¡i de oameni,
locuri ¿i de atâtea impresionante japonerii/„japone-
zerii” (o antitezå la „chinezeriile” ce-au invadat pia¡a
româneascå”!), de regåsit cu atâta farmec ¿i gingå¿ie
exoticå, bunåoarå, ca antinomie la imaginea Senei
cu îneca¡i ¿i a „Parisului-mormânt”, în rondelurile lui
Alexandru Macedonski, cântåre¡ al „Mårii de smarald”
japoneze ¿i al lumii exotice din cartierul Yoshiwara...

NB. Acum, cu prilejul comemorårii centenarului
Alexandru Macedonski (1854-1920) ¿i în acest con-
text, se cuvin amintite japoneriile rococo, mult mai
numeroase, din Rondelurile de por¡elan, cu lumea
de basm a „Niponului magic”, cu ora¿ul „furnicar” plin
de vitrine cu miniaturi ¿i în care un Tsing-Ly-Tsi „sta-n
prispa de-aur,/ Cu ochi mici ca de ghierlan,/ Sub de-ar-
gint frunzos tezaur,/ Casa e de por¡elan.” (Rondelul
lui Tsing-Ly-Tsi), cu „podul de onix” ¿i „Pagoda argin-
tatå”, cu „Marea de smarald” ¿i Crizantema „împårå-
teaså strålucitå” (simbol na¡ional nipon), cu „apa (do-
mesticitå) din grådina japonezului” (memorabilå artå
poeticå), cu „Muzmeia în kimono” purtatå în „jinriki¿a
u¿uricå”, în general cu imaginea de vitrinå a cartierului
Ioshiwara celebru prin curtezanele/ geishele sale ele-
gante, rafinate ¿i respectate public (o „idilizare” a
geishei nipone – G. Cålinescu), cu anima¡ia-i tandrå...
Tot acest exotism instituie ¿i un „exil imagistic” al
poetului, care, chiar dacå nu a cålåtorit niciodatå în
Extremul Orient, totu¿i a realizat cu mare artå ceea
ce am putea numi, sinecdotic, majolica de por¡elan,
partea încântåtoare a rondelurilor sale în care frea-
måtul baroc al imaginarului se sub¡iazå, chietudinal
¿i pacificator, în gracile figuri ¿i peisaje exotice de
reale virtuozitå¡i artistice. În felul acesta „sublimul
baroc”, care instituise în fa¡a eminescianismului „bari-
cada” aceasta dezavuatå de junimi¿ti, se filtreazå
într-o „gra¡ie rococo” de stampå exoticå. Înså¿i Cartea
de aur (1902), observa T. Vianu, e scriså „cu dalta
ascu¡itå a miniaturismului”, resim¡indu-se de frisonul
unei sensibilitå¡i „moderne” (Opere, I, 1971/ 211).

De re¡inut cå Macedonski a imaginat în rondelu-
rile sale o structurare poeticå antinomicå, stându-¿i
fa¡å în fa¡å infernul (Occidentul cu penitentul Paris
al „Fran¡ei burgheze”, prin care trece Styxul cu îneca-
¡ii) ¿i paradisul, la capåtul celålalt al lumii, un Orient
Extrem idealizat. Astfel cå, tot într-o dispunere anti-
nomicå de planuri, vådind acela¿i spirit barochizant
al imaginarului poetic, Macedonski se retrage delicat
într-o lume a gra¡iei, cu necesitate cerutå de dialectica
sufleteascå ¿i psihomentalå a omului rånit în lupta
cu via¡a, crezând cu tårie în virtu¡ile terapeutice ale
plonjeului artistic într-un exotism extrem-oriental,
total diferit ca mod de via¡å ¿i aspira¡ie creatoare.

Acest plonjeu imagistic în lumea de basm a
Extremului Orient cu jocul de culori din „smaraldul
mårii japoneze” este, fa¡å de Parisul e¿ecurilor sale
ce i-a pricinuit o „acutå crizå de galofobie” (Ov. Ghi-
dirmic), ca în Rondelul Fran¡ei burgheze, deopotrivå
compensatoriu ¿i salvator ideatic, Macedonski culti-
vând acum o poezie de acurate¡ea exoticå a unui
rococo de vitrinå ¿i de dioramå etnologicå.

În tot acest Orient de vis dispar contrastele pu-
ternice, care exprimau în varii structuri ¿i planuri dina-
mismul barocului macedonskian, dialogul mereu an-
tagonic al viziunilor sale. „Måtasea”, „por¡elanul”,
„lacul” sunt lucruri evazive pe care degetele alunecå
fårå a intui vreo „iregularitate” (Jean Phillipe Minguet,
Ësthetique du Rococo, Paris, 1966). Totul devine apro-
piat, intim, plåcut, ambiental: „Libelule gra¡ioase/
Zboarå-n aerul de varå.../ Au corsete minuscule./ ªi
pe aripi gra¡ioase/ Readuc speran¡å clarå:// Zi de va-
rå, libelule.// Peste tot metamorfozå,/ Poezie, schin-
teiere,/ ªi sub glorie solarå/ Delta fragedå ¿i rozå/
Iar, suavå mângâiere:// Libelule, zi de varå.” (Libelule).
Miniaturizarea apropie lucrurile ¿i inspirå un senti-
ment plenar de posesiune ¿i confortabilitate. E vorba
de regåsirea unui echilibru atât de precar în conflic-
tualitatea psihologiei creatoare baroce, de o împåcare
vizionarå, de siguran¡å ¿i redemp¡iune a introvertirii
spirituale. ZENOVIE CÂRLUGEA

Tg.-Jiu, 22 ianuarie 2021
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ACESTE CLIPE

Plecarea mea nu vede înapoi,
Iubirea ¡i-o donez prin testament,
Så o tråie¿ti, tu, pentru amândoi,
Cåci eu în mine am råmas absent.

E prea pu¡in sau poate nu-i nimic,
A fost doar încercarea de-a fi om,
Cåzut în vis am vrut så må ridic,
Dar m-am pierdut în golul policrom.

La început lumina m-a durut
ªi m-au orbit oglinzile din tine,
Dar rana ta în tine a crescut
ªi a låsat fântânile tot pline.

De vei pleca, n-ai så mai vii -napoi
ªi tu în tine ai råmas absent,
Dar cine så tråiascå pentru noi,
Aceste clipe ce ne sunt prezent?

NOI

Noi nu ne na¿tem dintr-un nor de cearå,
Nici nu venim de unde am plecat,
Nu suntem toamnå, dar nici primåvarå,
Suntem ecoul formei, destråmat.

Suntem un mal, dar suntem ¿i o mare -
Amestec de-ntuneric ¿i luminå -
Scântei lovite tainic de amnare
Ce au råmas întemni¡ate-n minå.

Noi nu mai suntem noi de multå vreme,
Ne-am agå¡at cu mâinile de cer
ªi am cåzut din douå diademe,
Chiar în mirajul clipelor ce pier.

Ca douå sfere adunate într-una,
Formåm spirala timpului ceresc,
Så se cunune soarele cu luna,
Ca doi copii de rang împåratesc.

URMELE VÂNTULUI

Fo¿ne¿te vântul într-un miez de varå,
În ornic e furtunå de nisip
ªi fulgerele ies din cålimarå,
Ca un ecou al umbrei fårå chip.

În stropi de rouå vântul se îmbracå,
Iar zårile tresar de-nfiorare,
Culorile din pleoape så desfacå
Înmugurirea lumilor astrale.

Se-aude-o harpå, undeva, departe
Sau poate visu-i råscolit de vânt,
Ce n-am tråit, tråim ¿i dupå moarte,
Cå am påstrat cordonul de argint.

DIMINEºILE SFINºILOR

Cât încå speri så-¡i în¡elegi menirea,
Chiar de te doare n-ai så strigi,
Pe Golgota se na¿te nemurirea
ªi tu pe tine po¡i så te învingi.

În ¿apte straturi de luminå albå
ºi-e inima de-o vreme învelitå
ªi o întrebi: ce ar mai vrea så aibå,
De nu se simte încå împlinitå?

Dar n-ai råspuns, a¿a, la îndemânå,
Oglinda vremii bezna o cuprinde,
Iar dimine¡ile ce le-ai purtat în mânå
Le regåse¿ti, acum, tot mai flåmânde.

Såge¡ile din lunå sunt desprinse
ªi firul ierbii e cålcat de sfin¡i,
Dar la ¡â¡ânå por¡ile nu-s unse,
Så în¡elegi cå n-ai cum så te min¡i.

O ZI

De-nmuguriri de ¿oapte ne vor råni tåcerea
ªi-amnezicele umbre se vor întoarce iar,
Doar lacrimi de luminå vesti-vor învierea,
Ca soarele ¿i luna så iaså din altar.

Din apele celeste se va aprinde focul,
Dar nu-¡i va arde palma de vrei så îl cuprinzi,
Cåci vulturi au så spargå clepsiderele cu ciocul
ªi flacåra albastrå va curge din oglinzi.

De vei cuprinde zarea sub pleoapa ta, zefir,
Så la¿i o stea afarå, o zi så-mi fie ghid,
Lumina de pe umeri pe ape s-o råsfir
ªi desfåcut de formå så må întorci în vid.

GLASUL PÅDURII ALBASTRE DE PINI

Cåma¿a e grea, la umeri må strânge,
Cu foarfeca zårii încep s-o despic,
Dar vântul adie ¿i-mi umblå prin sânge,
S-adune în atrii iubirile spic.

Din bob de tåcere, din fagur de miere
Culorile pure în mine privesc,
Cum urmele apei se duc spre-nviere,
På¿ind peste raze, spre ochiul ceresc.

PPPPPoooooeziieziieziieziiezii MARIA IEVA

Se-ntoarce o umbrå så cearå o cruce,
Cum cere un tatå baston la copii,
Dar tålpile apei ajung la råscruce
ªi vântul må-ntreabå de ce nu mai vii.

A¿ vrea så-i råspunzi cu murmurul mårii,
Cu glasul pådurii albastre de pini,
Ca raza întoarså din taina visårii
Så-mi fie aripa ce-¡i tremurå-n mâini.

CÅTRE VEªNICII

Voi trimte-n arcå fluturi de luminå
Så-¡i aducå focul într-un bob de rouå,
Nuferi de zåpadå curg din luna plinå
ªi-¡i sårutå tainic palmele-amândouå.

Peste mun¡i de gânduri, dincolo de timp,
De auzi izvorul stelei nenåscute,
Vezi cum Afrodita pleacå din Olimp,
Stelelor lumina så le împrumute...

Se desparte zarea, e potop de vise,
Voalul de tåcere pare destråmat,
Au ie¿it din matcå fulgerele stinse
ªi sårutå mâna care le-a chemat.

Nuferi de zåpadå curg din luna plinå,
Ne-am ¡esut ve¿minte doar din påpådii,
Dar purtåm în inimi fluturi de luminå
ªi på¿im, pe astre, cåtre ve¿nicii.
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Yucatan-Chichen-Itza

Yucatan-Tulum

(urmare din pagina 144)

Pe urmele poporului Maya în Yucatan
Hans Dama

ªi mai „obraznice” sunt ståncu¡ele (ceucå:
corvus monedula) de care nu po¡i scåpa dacå
dispui de alimente.Turi¿tii înså le laså în voia
lor. De-a lungul autopistei Cancun-Merida (300
km) peste tot pichete ¿i puncte de control (Check
Points) ale organelor de poli¡ie, mai ales auto-
turismele sunt controlate penibil, mai pu¡in au-
tocarele cu turi¿tii a cåror ocrotire este un fac-
tor important fiindcå ace¿tia înlesnesc Mexicului
zilic un venit de 15 milioane dolari, turismul,
ocupând dupa industria petrolierå, al doilea loc
în veniturile ecnomomice ale ¡årii..

Pe la jumåtatea distan¡ei dintre Cancun ¿i
Merida, se întinde, deoparte de autopistå orå¿e-
lul Vallaolid, edificat în secolul 16, adicå în
perioada colonialismului, un centru al revoltelor
indigenilor Maya împotriva Conquistadorilor
spanioli.

Mai înspre nord, lângå ¿oseaua na¡ionalå
MEX 180, ne întâmpinå cel mai vestigios monu-
ment al civiliza¡iei Maya din acea regiune, rui-
nele de la Chichén Itza cu piramida lui Kukul-
kán cunoscutå ¿i sub numele de piramida ªar-
pelui Împånat: Pe timpul echinoc¡iilor (span.:
equínoccio) 21 martie ¿i 23 septembrie se relevå
cuno¿tin¡ele astrologice ale poporului Maya
într-un joc de lumini ¿i umbre, Zeul ªarpelui
Kukulkán coboarå respectiv urcå treptele
piramidei producând un spectacol de neuitat.
Din cele zece edificii ale Chichén Itzei, terenului
jocurilor cu mingea (Juego de Pelota), situat la
nord de intrarea principalå, îi revine o
importan¡å magicå. Datând din anul 864, cu o
lungime de 168 m ¿i o lå¡ime de 36 m, este
înconjurat de pere¡i înal¡i iar la mijlocul înål¡imii
acestor pere¡i este plasat un inel/cerc de piatrå/
cu un diametru de 50 cm, prin care, fårå
ajutorul mâinilor ¿i ale picioarelor trebuia
întroduså mingea. Pânå azi nu se ¿tie care din
echipe – formate din câte 7 jucåtori –, to¡i
jucåtorii sau numai cåpitanul echipei respec-
tive, din cea învingåtoare sau din cea învinså,
erau sacrifica¡i zeilor… In concep¡ia religioaså,
sacrificarea era o mândrie, ajungându-se astfel
în apropierea zeitå¡ii adorate.

La 50 km de Chichén Itza, la est de MEX
180, un alt ora¿ din perioada colonialismului:
Izamal cu 15.000 de locuitori, fondat, conform
legendei, de zeul suprem al poporului Maya:
Zamná.

Cunoscând aceste baze legendare, spaniolii
au început în secolul 16 dinadins de aici cu mi-
sionarea popula¡iei indigene sub conducerea mi-
sionarului franciscan Diego de Landa
(1524-1579), mai târziu episcop cu un rol nefast
în istoria poporului Maya: în 1553 a dat ordin
la demolarea piramidei Maya ¿i din materialul
ob¡inut s-a construit o mårea¡å månåstire a
franciscanilor cu 75 bol¡i arcuite care înconjoa-
rå o suprafatå – un fel de Atrium cu gazon – de
8000 m2 ocupând locul doi în lume ca ¿i întin-
dere. Modestå apare înså biserica cu cele patru
capele fårå fresce, construitå în stilul clasic al
arhitecturii biserice¿ti.

Azi, 8 octombrie, forfotå mare în pia¡a cen-
tralå; e ora prânzului: gurile flåmânde cer ceva
de îmbucat: Sub o apåråtoare de sticlå, înegritå
probabil pentru a råmâne consistente, carne de
påsåri, de iguanå ¿i de agouti iar la mesele lungi,
rudmientare din lemn nelucrat, fårå tacâmuri,
oamenii înfulecå la repezealå por¡ile de carne
cu pâine.

Dupå o orå iatå-ne în ora¿ul alb-Merida cu
o popula¡ie de 1,2 milioane de locuitori, fondat
în 1542, centru cultural-economico-comercial ¿i
capitala peninsului Yucatan. Cauzele atribuirii

numelui ora¿ul alb nu sunt încå clarificate: ves-
timenta¡ia albå a femeilor Maya, edificiile albe
sau, mai credibile, popula¡ia europeanå “albå”
care inten¡ionase diferen¡ierea fa¡å de celelalte
grupuri etnice: mestici, indígenas, mulatri sau
negri.

Marea Pia¡å     (Plaza Grande) cu o întindere
de 200 x 200 m este înconjuaratå de clådiri re-
prezentative din epoca spaniolå: Casa lui Mon-
tejo (1549), fondatorul ora¿ului, Francisco de
Montejo – nume imortalizat ¿i prin berea de
aceea¿i marcå, apreciatå de mexicani ¿i nu
numai de ace¿tia în zilele noastre, el Catedral
San Ildefonso (1561-98) cu cele douå turnuri ¿i
trei naosuri, cu 90 m lungine al celui principal.

Pelerinii sperå ajutorul miraculos din par-
tea figurei negre a Cristosului råstignit, sculptat
din lemnul unui arbore lovit de fulger ¿i care a
ars o noapte întreagå fårå så lase urme de foc
(Cristo de las Ampollas) adicå (Cristos cu bå¿i-
cile de incendiu ?) Aceastå sculpturå a rezistat
la douå incendii; de aici îi provine ¿i numele.

În partea de vest al pie¡ei se aflå Palacio de
Gobierno, Palatul guvernatorului din anul 1892,
În partea de nord al palatului, o picturå muralå
cât ¿i cele care reprezintå scene expresioniste
din casa scårii ¿i în sala festivå ne încântå pri-
virea fiind opera lui Castro Pacheco ¿i datând
din anul 1971 reprezentând calvarul poporului
Maya de la cucerirea de cårte spanioli pânå în
zilele noaste.

Stråzile Meridei precum ¿i cele ale altor
ora¿e din Yucatan au fost amplasate la plan¿etå.
Direc¡ia vest-est, prezintå numere de case impa-
re iar cele in direc¡ia nord-sud numere cu so¡
ceea ce înlesne¿te o orientare u¿oarå.

Abia în anul 1950 a fost construitå calea
feratå care leaga Merida de celelalte regiuni ale
Mexicului iar în 1970 prima ¿osea dinspre Villa-
hermosa din centrul Mexicului.

Påråsind Merida inspre sud-vest, ajungem
dupå o ora la Uxmal (in limba bå¿tina¿ilor: „de
3 ori amplificat)…

Într-adevår, Uxmal-ul constituia una din
metropolele civiliza¡iei Maya. In secolul 19 ¿i la
începutul secolului 20, Uxmal, Copán (Hondu-
ras) ¿i Palenque au stârnit interesul arheologilor
europeni ¿i Lumea (Universul) Maya (Mundo
Maya). În Uxmal m-a facsinat Palatul guvernato-

rului (Palacio del Gobernador) din veacul al
11-lea cu o lungime de 100 m. Fa¡adele impår¡ite
de douå bol¡i prezintå ornamente cioplite artis-
tic ¿i må¿ti ale

Zeului Chaac, care, prin pozi¡ionarea lor,
reprezintå un ¿arpe. Unicå este piramida magi-
cianului (Pirámida del Adivino) cu o altitudine
de 35 m ¿i care a fost amplificatå de 2 ori: De
aici i se trage ¿i numele Uxmal (de 3 ori ampli-
ficat). Pe teritoriul Civiliza¡iei Maya, oamenii de
¿tiin¡å: istorici, sociologi, istorici de artå, astro-
nomi, matermaticieni, lingvi¿ti, arhitec¡i ¿.a.
gåsesc un câmp vast de activitate.

În prezent, urma¿ii poporului Maya sunt
catoliciza¡i, vechile obiceiuri, datini ¿i rituri înså
persistå. Atsfel, ¿amanii preparå ca în epocile
seculare din plantele medicale elixirele lor iar
alåturi, la altarul bisericii, preotul celebreaza
împår¡irea ostiei la cuminecåturå.

Via¡a la sate este anevoioaså: alimentele
care cresc în grådinile oamenilor scunzi: fasolea,
dovlecii ¿i porumbul constitue nutri¡ia de bazå
completate arareori prin carnea de påsåri, igua-
ne ¿i porc. Fructele înså care cresc în fa¡a u¿ii
furnizeazå vitaminele necesare.

Colibele såråcåcioase, construite din lemne
de frunzi¿ împletit sunt cåptu¿ite cu lut consti-
tuind un bun izolator; ferestrele lipsesc cu deså-
vâr¿ire pentru a påstra råcoarea în incinta încå-
perii. Aerisirea se face prin douå u¿i, de obicei
situate fa¡å-n fa¡å, la pere¡ii opu¿i. Acoperi¿ul,
tot un bun izolator, din foi de palmieri recoltate
în nop¡ile cu lunå plinå, înså sunt din ce în ce
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mai mult înlocuite cu acoperi¿uri de tablå deoa-
rece cererea dupå materialul natural foi de pal-
mieri se folose¿te în construc¡ia amplasamen-
telor turistice pe Paya del Carmen.

Aceste ample ¿i elegenate edificii turistice,
dupå ultimul “råcnet”, nu sunt doar mândria
plajelor Playa Maya respecziv Playa del Carmen
ci ¿i a întregii ¡åri. În sudul peninsulei ajungem
în zona arheologicä TULUM. Numele ini¡ial al
portului Tulum (în limba Maya: cetate, ziduri)
situat la circa 130 km sud de Cancun, a fost, de
fapt, Zama (zorile dimine¡ii). Zeul zorilor Zama
påzea regiunea privind spre råsåritul soarelui
pe valurile Mårii Caribice. Prin acest port, de
unde se pleca spre insula Cozumel, respectiv
de unde au fost adu¿i oameni ¿i mårfuri a fost
aprovizionat altådatå marele centru Chichén
Itza. Centrul Tulum este unicul ora¿ din penin-
sulå, în care s-au påstrat în întregime zidurile
înconjuråtoare ale cetå¡ii ¿i piramidele-turn.
Aceasta se referå doar la centrele religioase, la
palaturile administrative ¿i de re¿edin¡å pe când
popula¡ia tråia în colibele ei în afara zidurilor.
Ornamentele, reliefurile zidurilor dateazå din
perioada clasica târzie (sec. 11-15).

Aståzi, Tulum-ul se numårå printre cele mai
frecventate centre Maya din peninsulå dar pânå
în secolul 19 a fost acoperit de junglå. Abia în
1842, Frederick Catherwood (*1799; † 1854) ¿i
John Lloyd Stephens (*1805 † 1852) au
descoperit cu ajutorul unor ¡årani autohtoni,
ruinele din Tulum, nume pe care îl poartå ¿i
satul locuit azi, situat mai la nord.

Impresionant este el Templo de los Frescos,
amplificat de mai multe ori, prezintå stucaturi,
fresce, ornamente ¿i mai ales felul cum este re-
datå zeitatea în cådere cu capul spre påmânt
(dios descendente), de altfel, un motiv prezent
pretutindeni la clådirile din Tulum. Aceastå zei-
tate este apostrofatå ca zeul albinelor, dupå unii
speciali¿ti, ¿i zeul porumbului. La Casa del Ha-
lach Uinic ( Casa Domnului Mare), figura este
påstratå în mod deosebit.

Pe cea mai înaltå colinå admiråm El Castillo
– adicå castelul – cu douå sculpturi-¿erpi (Ku-
kulcán)- cu func¡ie de coloane între care ardea
un far.

Recent, speciali¿tii de la Universitatea Ari-
zona au descoperit pe teritoriul statului mexican
Tabasco o ruinå a maya¿ilor cu o etate de 3000
ani, având o lungima de 1.4 km (!) ¿i o înål¡ime
de 15 m, considerând cå aceastå construc¡ie
monumentalå ar fi cea mai veche pe teritoriul
poporului Maya în perioada ante-spaniolå

(pre-spaniolå).
Se apreciazå cum cå cel târziu în anul 1000

î.Cr. a fost începutå construirea edicifiului mo-
numental. Doar pentru construirea platoului
central au fost transportati 4,5 m3 de påmânt.

Cu ajutorul måsuråtorilor din aer (avion si
drone-aparat de zbor fårå pilot) era posibilå a-
ceastå descoperire (Cf. Ziarului BILD-Zeitung./
Germania, din 05.06.2020, pagina 7).

Dialectele Maya: Dialectele Maya: Dialectele Maya: Dialectele Maya: Dialectele Maya: Dacå-¡i iei råmas bun ¿i
salu¡i persoana de care te despar¡i printr-un
tin bim (La revedere), de multe ori ¡i se råspunde
prin tan bim… deoarece nu existå o limbå comu-
nå a poporului Maya ¿i în cele 52 dialecte exitå
multe sinonime, unele chiar necunoscute de la
un clan/trib la altul… Deci ¿i în aceastå direc-
¡ie, dialectologii ¿i lingvi¿tii mai gåsesc un câmp
fertil de cercetare. Interesant este faptul cå dia-
lectele Maya nu cunosc anumite sunete (litere)
ca de exemplu labiodentele D ¿i G (care se pro-
nuntå ca un fel de oclusivå glotalizatå T’ res-
pectiv K’), labiodentala africatå F, ¿i alveolara R
care nu se pronun¡å.

Datoritå lipsei unei limbi comune, e foarte
greu gåsirea unei modalitå¡i în vederea elabo-
rårii unui dic¡ionar, ¿i, totu¿i, s-a gåsit o formulå
de rezolvare în aceastå direc¡ie: Doamna Ana
Patricia Martinez Huchim din Merida a publi-
cat un dic¡ionar de buzunar (Diccionario Maya
de bolsillo: Espagñol –Maya; Maya – Espagñol.
Editorial Dante, Medida, 4a Edición, Abril 2008.
254 pagini), bazându-se pe dialectul care se vor-
be¿te în zona Merida. Cât de cât o orientare ling-
vistico-semanticå pentru început,

Pornun¡area cuvintelor ¿i expresiilor din
dialectele Maya se complicå deoarece, de multe
ori, apar douå vocale învecinate de acela¿i fel,
una accentuatå, cealaltå neaccentuatå: wináa
(lunå – ca unitate de timp): Maalo´ k´iin (bunå
ziua); Maalo´ ak´ab ( bunå seara, noapte bunå).
Prima expresia se folose¿te atâta timp cât e zi
luminå (bunå diminea¡a, bunå ziua) iar a doua
pe întuneric (bunå seara, noapte bunå). In alte
expresii: jo´oljeak (ieri); sáamal (mâine). Kat
´áana´ Maaya ? Vorbe¿ti/vorbi¡i limba Maya?
Yunbootix (expresie în mai multe dialecte Maya);
Dios bootix (pronuntå: Tjios bótic ! (Mul¡umesc).
Bix a k´aaba´ ? (cum te cheamå?); in k´aaba´e´
Juan (må numesc Ioan/Juan).

Ma c’ubab than = nu în¡eleg limba voastrå;
ja´atskab/chúun k´iin (dis de diminea¡å), tun
ya´kláata (seara târiu). Bineîn¡eles cå aceste
propozi¡ii nu apar în dic¡ionar; ele au fost înre-
gistrate în timpul discu¡iilor cu bå¿tina¿ii ¿i apoi
controlate de colegii dialectologi de specialitate.
Javier Abelardo Gómez Navarrete (Universidad
de Quintana Roo) a publicat în 2009 un dic¡io-
nar introductiv (Diccionario Introductorio) Es-
pagñol –Maya; Maya – Espagñol.

Cataclisme prevestitoare: Cataclisme prevestitoare: Cataclisme prevestitoare: Cataclisme prevestitoare: Cataclisme prevestitoare: Prevestirea apo-
calipticå a sfâr¿itului lumii, datatå pe 21.12
2012 se bazeazå pe o inscrip¡ie cioplitå în piatrå

în anul 670 în Tortuguero (Mexic), descoperitå
încå în 1966 de arheologul Michael Douglas Coe
(*1929, New York; † 2019 in New Haven).

Inscrip¡ia ne informeazå de incheierea celui
de-al 13-lea “Baktum” datå la care î¿i va face
apari¡ia zeul Bolon Yokte.

Coe deduce din text cå va fi o mare nenoro-
cire – Armageddon – va da peste popoarele dege-
nerate pânå la invazia Alien-lor: Universul
nostru va fi nimicit dupå incheierea marelui
ciclu al numåråtoarei erei.

Cunoscând textul apostrofat, cercetåtorii
apocaliptici interpreteazå con¡inutul cum cå
Bolon Yokte ar fi zeul råzboiului ¿i al infernului
(lumii interlopa/tårâmului de jos) referindu-se
la un alt document Maya, un codex påstrat la
Dresda (Germania), în care este redat potopul
bazat pe mai multe scenarii, începând cu cåde-
rea asteroizilor pâna la invazia Alien-lor.

Adep¡ii a¿a numitului „New Age” preferå o
interpretare mai „lini¿titoare” prevestind o
schimbare radicalå, o revolu¡ie spiritualå ¿i
chiar o corectare generalå a genelor.

Calendarul complet al maya¿ilor se bazeazå
pe scurgerea cilindrica a anilor, fiercare an fiind
dedicat unei zeitå¡i. Aceste cicluri ac¡ioneazå
conform sistemului ro¡ilor dina¡ate formând ci-
cluri, începând cu facerea lumii în 13-8-3114 î.
Cr. Luna, planetele ¿i mi¿carea constela¡iilor de-
terminå ciclurile.

ªi anul 2012 are la baza lui calendarul po-
porului Maya, avansat în ¿tiin¡ele matematico-
astronomice, care dispunea chiar de douå sis-
teme calendaristice: cel ritualizat cuprinzând o
perioada de 260 zile/an ¿i cel practicat cotidian,
adicå de 365 zile pe an, dintre care cinci zile
erau aplicate ca ¿i „zile în plus”, adicå de rezervå.

Cele 260 zile råmase alcåtuiau un „Tun”,
care, înmul¡ite 20x20, formeau un „Baktum”, în-
sumând deci 144.000 zile. Cel mai mic multiplu
comun din 260 ¿i 144.000 era 1.872.000 echi-
valând cu 13 Baktum.

Dupå aceste cifre care corespund numå-
rului de 5125 ani „ai no¿tri”, cele douå sisteme
calendaristice ale poporului Maya se suprapun
din nou însemnând sfâr¿itul unui ciclu mare al
„numåråtoarei/erei lungi”, adicå data de 21.12
2012, desigur aceasta numai dacå „numårå-
toarea lungå” a început cu 11 august 3113 î.lui
Cr., datå care corespunde dupå civiliza¡ia Maya
cu facerea lumii.

Înså nu to¡i speciali¿tii în domeniul cerce-
tårii civiliza¡iei Maya sunt de acord cu aceastå
teorie: unii plaseazå facerea lumii cf. civiliza¡ia
Maya la altå datå.

Conform noilor cercetåri, calendarul Maya
î¿i are începuturile sale în mileniul 8.

În cercetarea cauzelor care au dus la prå-
bu¿irea civiliza¡iei Maya, arheologii enumerå:
exploatarea excesivå a naturii respectiv a resur-
selor naturale, nenumåratele råzboaie ¿i factori
climatologici etc. Trebuie specificat înså cå popo-
rul Maya n-a cunoscut metalele…
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Yucatan-harta

Aterizåm pe pis-
ta aeroportului me-
xican Cancun din
peninsula Yucatan.
Ora¿ul recent edifi-
cat pe un “maidan”,
adicå pe la începutul anilor 1970, ocupå ac-
tualmente locul prim în tursimul ¡årii. La sud,
Marea Caribicå, pe limba de teren (påmânt)
Cancun ¿i în nordul ora¿ului suprafe¡e intermi-
nabile de junglå, segmentate de dungi albe drep-
te, de parcå erau trase cu linia, a¿a numitele Au-
topiste, un intermediar între autostradå ¿i fâ¿ia
despår¡itoare la mijloc este întreruptå din 2 în 2
km spre a înlesni „întoarcerea” adicå schimbarea
direc¡iei, marcate prin indica¡ia rutierå „Retorno
a 2 km”. In fiecare direc¡ie sunt douå benzi de
circula¡ie ¿i una, în dreapta, mai îngustå, pe ban-
da de avarie-lateralå, pe care circulå uneori un
fel de ric¿å, triciclete cu func¡ie de taxi care trans-
portå oameni ¿i mårfuri: În fa¡å, între cele douå
ro¡i, se aflå o banchetå rudimentarå cu douå lo-
curi iar în spatele ei este pedalatå a treia roatå
de persoana transportatoare. Este, de fapt, inver-
sarea unei ric¿e asiatice.

Peninsula - la o distan¡å de 350 km de Cuba
¿i 900 km de Florida, iar de capitala Ciudad de
Mexico la 1600 km – este situatå în zona tropicalå
¿i consideratå ca poartå spre locurile vechii civili-
za¡ii ale poporului Maya.

Conform noilor descoperiri cu ajutorul sate-
li¡ilor, pe sufra¡a de 140.000 km2 a Yucatanului
care corespunde aproximativ suprafe¡elor Unga-
riei ¿i Elvetiei luate la un loc sau întinderea Gre-
ciei, s-ar afla circa 1000 de temple tip piramide
acoperite de pådurile tropicale. Dezgroparea lor
n-ar fi rentabilå din punct de vedere economic ¿i
logistic…

Peninsula este împår¡itå în trei state federa-
le mexicane: Campeche 50.000 km2 – capitala
poartå acela¿i nume; Yucatan (Yu) cu capitala
Merida cu 40.000 km2 aproximativ ca suprafa¡a
Ungariei ¿i Quintana Roo (50.000 km2) cu capitala
Chetumal. In câmpia de calcar poros, precipita-
¡iile, în urma ploilor, înfiltrându-se alcåtuiesc for-
ma¡iuni subterane cum ar fi pe¿teri, tunele, doli-
ne numit cenote, explicându-se astfel ¿i lipsa
totalå a apelor curgåtoare pe întreaga peninsulå.

Aceste cenote sunt o atrac¡ie turisticå ofe-
rind posibili¡åti variate ca de exemplu ca locuri
pentru båi subterane.

În nordul ¿i în estul peninsulei nu existå ani-
male sålbatice mari, doar în vest ¿i sud tråiesc
popula¡ii de jaguari, ozelo¡i ¿i jaguarundi care,
numai noaptea, umblå dupå pradå, mai ales dupå
tapiri.

In centrele turistice nu po¡i scåpa de ur¿ii
cu trompa (coati: masua rufa) de mårimea unor
mari pisici cu coada foarte lungå ¿i, de obicei,
såltata în aer, incomodeazå pretutindeni vizita-
torii, golindu-le paharele de limonadå sau chiar
berea în timp ce ace¿tia fac baie sau se îndepår-
teazå pentru un moment.


