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LLLLLa 4 martie 2022 se împlinesc 140 de ani de la na¿terea marelui
diplomat român ¿i european, de obâr¿ie, prin tatål såu, Ion Titulescu,
din Titule¿ti-Olt. El a fost cunoscut ca prefect al jude¡ului Dolj, pre¿e-
dinte al Cur¡ii de Apel din Craiova ¿i deputat în Parlament sub guvernul
Ion C. Bråtianu; era descendent al unei familii de mo¿neni ¿i fiul pro-
topopului Nicolae Economu. Cum a¿chia nu sare departe de pom, fiul
såu a devenit unul din ctitorii de frunte ai României Mari, cel care a
dat o strålucire aparte politicii externe române¿ti, timp de douå decenii.
Nicolae Titulescu a avut mul¡i ¿i devota¡i prieteni, dar ¿i du¿mani cât
cuprinde. În primul rând pe Carol al II-lea, monarhul care în invidia ¿i
megalomania fårå margini, ¿i-a ostracizat pânå ¿i pe Mama sa1, cåu-
tând pe toate cåile så îl înlåture ¿i chiar så îl suprime pe marele diplo-
mat.2 Mul¡i dintre contemporanii såi din ¡arå ¿i de peste grani¡å l-au
evocat cordial pe diplomatul român pentru faptele sale; al¡ii - cu o
cåldurå sincerå ¿i dreaptå ca distins bårbat de stat. Dintre sutele de
voci o amintesc doar pe cea a lui  Edouard Herriot, fost prim-ministru
al Fran¡ei, personalitate marcantå a celei de-a treia Republici Franceze.
Marele demnitar al Hexagonului spunea: „Acest ministru al unei ¡åri
mici face o politicå în stil mare. Ce om uimitor!  În politica externå e
îmbarcat pe o firavå luntri¿oarå, pe care o conduce ca pe un vapor
mare, în politica internå stå cålare pe o scândurå putrezitå, cåreia
pânå la urmå îi då o stabilitate de stâncå”.

ÎÎÎÎÎn 1928, când Arghezi îl evocå prima oarå în scrierile sale pe Nicolae
Titulescu, diplomatul încå nu ajunse la apogeul carierei; abia în urmå-
torii ani devine de douå ori Pre¿edinte al Ligii Na¡iunilor, lucru nemaiîn-
tâlnit în istoria organiza¡iei. A¿adar, Poetul ¿i pamfletarul nepereche,
îi face portretul în Bilete de papagal, publica¡ie modestå ca format, pe
care o tipårea cu pu¡inii bani de care dispunea. Nu l-a poreclit, cum
s-ar putea crede, ci mai degrabå l-a mângâiat: Precupe¡ul.3

O demonstra¡ie tipic arghezianå, scriså într-un limbaj pe care
doar românii, în special oltenii, îl pot dezlega ¿i savura.
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Tudor Arghezi face parte din categoria mari-
lor poe¡i care tråiesc în sfera reverbera¡iilor bibli-
ce ¿i a limbajului autoreflexiv. Considerat de Alex
George „Marele Alpha”, Tudor Arghezi impresio-
neazå cititorul de azi prin reflec¡ii ¿i medita¡ii
grave asupra sensului existen¡ei, asupra vie¡ii
¿i asupra mor¡ii. Ne aflåm în fa¡a unui univers
liric original, care a marcat definitiv formulele
poetice române¿ti din secolul al XX-lea. El se aflå
¿i azi în aten¡ia criticii literare, fiind, fårå nicio
îndoialå, un autor care trebuie redescoperit. Nås-
cut la 21 mai 1880 la Bucure¿ti, Tudor Arghezi a
stråbåtut ¿apte decenii de activitate literarå, ¿ap-
te decenii de fråmântåri ¿i de încercåri de a des-
coperi „cuvinte potrivite” pentru ¿lefuirea imagi-

narului poetic surprins în peste 30 de volume de „Scrieri”.
Arhicunoscutele monografii dedicate lui Tudor Arghezi de Nicolae

Balotå ¿i Alex George sunt completate fericit de o nouå cercetare rigu-
roaså, realizatå de aceastå datå de Zenovie Cârlugea. „Cercetåtor sta-
tornic al literaturii române, Zenovie Cârlugea are alura unui veritabil
enciclopedist, dacå luåm în considerare fie ¿i numai monumentalele
sinteze pe care le nume¿te drept Dic¡ionare esen¡iale” afirma Constan-
tin Cuble¿an în revista Scrisul românesc nr. 7 (203) din iulie 2020. ªi
a¿a este. Cartea elaboratå de scriitorul Zenovie Cârlugea este o adevå-
ratå enciclopedie dedicatå operei argheziene.

Apårut la Editura Tipo-Moldova, în 2019, Dic¡ionarul esen¡ial –
Oameni din via¡a lui Tudor Arghezi se înscrie în seria dedicatå de autor
unor personalitå¡i de excep¡ie precum Mihai Eminescu, Lucian Blaga,
Tudor Arghezi, Constantin Brâncu¿i. Ne aflåm, fårå nicio îndoialå, în
fa¡a unei cår¡i ample, care contureazå o personalitate literarå de ex-
cep¡ie. Nimic nu a råmas pe din afarå: orice întâlnire, orice tip de
conexiune, orice referin¡å la via¡a ¿i opera lui Tudor Arghezi se gåse¿te
în acest volum impresionant.

 Maria-Daniela PÅNÅZAN Maria-Daniela PÅNÅZAN Maria-Daniela PÅNÅZAN Maria-Daniela PÅNÅZAN Maria-Daniela PÅNÅZAN           (continuare în pagina a 2-a)

„Brâncu¿i pe calea desåvâr¿irii” este a
¿asea lucrare dedicatå de hermeneutul Luci-
an Gruia (poet, prozator, eseist, critic ¿i isto-
ric literar) celui ce îndeob¿te este cunoscut
drept „pårintele sculpturii moderne”, dupå:
„Universul formelor lui Brâncu¿i” (2001),
„Brâncu¿i – repere ¿i interferen¡e” (2001),
„Momentul revela¡iei în Templul brâncu¿ian
al eliberårii - de ar fi fost så fie...” (2004), „Co-
mentarii la exegeza brâncu¿ianå – recenzii”
(2012) ¿i „Brâncu¿i ¿i reveriile materiei”
(2014). Dacå mai adåugåm comunicårile
sus¡inute la diferite simpozioane locale ¿i na-
¡ionale ori în cadrul Academiei Române, sec-
¡iunea de filosofia istoriei, îndeosebi la Insti-
tutul de Filosofie al Academiei Române, am
putea realiza exact cå, dincolo de alte „iubiri”
ale interpretului („Lucian Blaga, universul
clepsidrå ¿i matricea stilisticå – 2019, „Triptic
spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncu¿i” – 2008),
Brâncu¿i constituie un permanent prilej de
medita¡ie ¿i abordare în registre eseistice cât
mai originale.

O viziune demiurgicå ¿i spiritualizatå a artei brâncu¿iene

Recenta culegere de eseuri cuprinde un
triptic interpretativ dispus în trei „capitole”, mai
exact studiile „Brâncu¿i demiurg”, „Brâncu¿i pe
calea desåvâr¿irii” ¿i „Coloanele brâncu¿iene,
trepte pe calea desåvâr¿irii”, dezvoltându-se
a¿adar unul din altul ¿i completându-se ca
atare.

Primul eseu, „Brâncu¿i demiurg” dezvoltå
ideea cå întreaga sculpturå brâncu¿ianå nu este
decât metamorfoza unei singure forme plastice
– ovoidul, urmårit în variile ipostaze ale statua-
rei, de unde o altå idee privind materializarea
unei „mitologii cosmologice” pe triada: oul pri-
mordial – ¡estoasa (imago mundi) – axa lumii.
Ba mai mult, materializarea formelor plastice
brâncu¿iene ar avea ca prototipuri fiin¡e reale,
„dupå modelele platonic ¿i biblic”...

Ideea cå morfologia sculpturalå brâncu-
¿ianå ar avea la origine „ovoidul” circulå în exe-
geza brâncu¿ianå. Iatå, recent am comentat lu-
crarea dnei Suzana Holan, cercetåtor vreme de
douå decenii la Institutul de Fizicå Atomicå de la
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Este realmente intraductibilå analogia pe care o face publicistul
între negustorii olteni, de pe Jii ¿i de pe Amaradia, vânzåtori cu un cântar
agil, „fabricat dintr-o ghiulea cu inel, preumblatå pe un råboj de fier,
prin creståturi, ce descumpånea tirizia concavå, totdeauna în folosul
zarzavagiului din Gorj”, ¿i diplomatul Titulescu /.../. Astfel, aflåm cå
såtenii din cele cinci jude¡e de peste Olt, cu ajutorul unui aparat al
echilibrului instabil, „surâzând ¿i mobili în pledoariile lor fårå sfâr¿it,
purtåtori de cobili¡e grele ¿i de marfå frumoaså vie, au sustras magnetic
din capitalul ora¿elor, leu dupå leu, pol dupå pol ¿i sutar dupå sutar,
transportând prada pe ouå ¿i pe drågånele acaså”. Îi comparå stihuitorul
Florilor de mucigai pe ace¿ti olteni cu „rânduneaua care î¿i construie¿te
gospodåria confortabilå din firimituri, ciupind noroiul ¿i ridicându-l în
stre¿ini”.

Cu mândrie marele poet constatå cå, atunci când olteanul /despre
Nicolae Titulescu e vorba/ „a intrat pe drumurile celelalte, ale inteligen¡ii
¿tiin¡ifice, s-a vådit deopotrivå destoinic ¿i repede a cucerit ¿i pia¡a
intelectualå – ¿i la patruzeci de ani a dat na¿tere unui diplomat de statura
domnului Titulescu, marele nostru Precupe¡. Dovlecei, dovlecei: noi
smochine, noi alune, noi alune, noi ro¿cove, noi; Precupe¡ul României e
furnizorul aproape exclusiv de idei ¿i solu¡ii al Europei Occidentale. Merele
lui au plåcut chiar când a dat drumul unui cre¡esc încât Mussolini,
Poincaré ¿i Chamberlain consumå exclusiv din co¿ul precupe¡ului nostru.
ªi chiar atunci când poamele lui par ni¡el båtute, flåmândul nu le vede
¿i le månâncå, înainte de-a le fi observat; cåci pe când precupe¡ul tom-
ne¿te, vorba lui joacå, mintea lui înfå¿oarå, farmecul lui ame¡e¿te, ¿oapta
seduce. Unguroaicele politice au încercat så-l ducå în subsol; el î¿i face
serenada numai la fereastrå! Bucåtåria pute ¿i lui îi plac sårutarea ¿i
mirosul de razachie al fluierului, pe care cântå. Pe nebågate de seamå,
Precupe¡ul nostru a transportat încet acaså, în lei, în poli ¿i în sutari,
averile, din care tråiesc popoarele ¿i se împuternicesc: prestigiul”.

1 Nicolae Mare¿, O stea pe cerul românesc, Regina Maria a României, Editura Funda¡iei România de
Mâine, Bucure¿ti, 2019, edi¡ie italianå 2021

2 Cf. George G. Potra, Pro ¿i contra Titulescu, Funda¡ia Europeanå Titulescu, edi¡ia II-a, Bucure¿ti 2012.
3 T. Arghezi, Precupe¡ul, în „Bilete de papagal“, nr. 25, 1 martie 1928, p. 1; vezi ¿i Tudor Arghezi, N.

Titulescu, în Scrieri, vol. 33 (Proze), Editura Minerva, [Bucure¿ti], 1983, pp. 83–84.

Oamenii din via¡a lui Arghezi, de la A la Z, sunt surprin¿i în aproape
800 pagini de istorie literarå. O bibliografie amplå completeazå un volum
remarcabil. ªi cum altfel ar putea fi citite paginile dedicate familiei
poetului? Sau cele în care sunt evocate prieteniile literare sau, din
contrå, „nepotrivirile” ¿i „neîn¡elegerile” pe tårâm literar? Iatå, de pildå,
Omul cel mai apropiat de poet, cåruia i s-a dedicat mai mult de o
jumåtate de secol: Paraschiva Arghezi, a doua so¡ie a acestuia, mama
lui Baru¡u ¿i a Mitzurei. A fost consideratå un model de iubire maritalå,
o prietenå de-o via¡å, o gospodinå desåvâr¿itå, dar ¿i autoritarå, cåreia
Tudor Arghezi i-a dedicat versuri memorabile.

Foarte pre¡ioase sunt paginile dedicate prieteniilor literare ale lui
Tudor Arghezi, despre care a mai scris Bartolomeu Anania în lucrarea
„Rotonda plopilor aprin¿i”. De data aceasta, în Dic¡ionarul lui Zenovie
Cârlugea sunt surprinse, cu acribie, momente aparte din via¡a poetului.
Voi exemplifica prin câteva exemple, doar pentru a deschide cititorilor
apetitul pentru pagini delicioase, obligatoriu de lecturat (¿i de ¿tiut,
bineîn¡eles). Iatå, de pildå, prietenia cu Gala Galaction (Grigore
Pi¿culescu), bunul såu camarad nu doar în ale scrisului. Ei s-au
cunoscut la Cenaclul lui Alexandru Macedonski ¿i s-au bucurat de
roadele unei prietenii deosebite, precum recuno¿tea Arghezi: „ca doi
plugari vecini, întâlni¡i primåvara pe brazdå ¿i aprinzându-¿i unul de
la celålalt luleaua. În luleaua sufletului nostru mai stå vie în mahorcå
o fårâmå de aur de jar”. „Ungerea” diaconului Iosif, tribula¡iile erotice,
fråmântårile ¿i grijile lor, colaborårile la Linie dreaptå a lui V. Demetrius
sau la Seara a lui Al. Bogdan Pite¿ti ¿i Cronica (o revistå conduså de
cei doi prieteni), vizitele la Våcåre¿ti ¿i la Mår¡i¿or, problemele din timpul
råzboiului, interzicerea dreptului de semnåturå dupå råzboi, apoi
„colaborårile” cu noul regim comunist, au consfin¡it ¿i pecetluit una
dintre cele mai longevive prietenii literare din întreaga noastrå
literaturå (care a durat ¿ase decenii). Tot legat de aceastå prietenie,
meritå amintitå rela¡ia de amici¡ie cu fiica mai micå Gala Galaction,
Elena, care mårturise¿te cå îl cuno¿tea dintotdeauna pe poet „din
povestirile tatei” ¿i care se bucura de o aten¡ie specialå, fiindcå reu¿ise
cu versurile argheziene så treacå „strålucit” examenul de admitere în
Academia de Artå Dramaticå. Amintirile evocate de actri¡a Elena
Galaction sunt importante, deoarece ele eviden¡iazå o figurå jovialå,
plåcutå a poetului, dar mai ales mårinimia acestuia, care obi¿nuia så
îi a¿tepte pe oaspe¡i în mijlocul grådinii de la Mår¡i¿or de unde plecau,
dupå ce recitau versuri sau ascultau „câteva ceasuri de farmec ¿i de
încântare”, cu „darul Mår¡i¿orului”, ¿i anume pungi cu caise coapte.
Sunt surprinse ¿i rela¡iile de naturå ideologicå sau politicå. De exemplu,
în evocarea lui Ion Gheorghe Maurer se insistå atât pe „umbrele”
trecutului (când, în 1945, Miron Radu Paraschivescu îl numise pe
Arghezi „un impostor”), cât ¿i pe „luminile” unui prezent care îl
sårbåtorea pe poet, la împlinirea a 80 de ani, ca „un patriarh” al culturii
române...

Personal, m-a impresionat evocarea rela¡iei ¿i a schimbului
epistolar dintre Blaga ¿i Arghezi, care ar merita o aten¡ie specialå,
inclusiv în manualele ¿colare, în completarea unor biografii de excep¡ie.
Basil Gruia este cel care a relatat despre vizita „poetului de la Cluj”, în
anul 1953, la Mår¡i¿or. Lucian Blaga i-a spus „Eu ¿i Arghezi suntem
doi poli ai poeziei române¿ti dintre cele douå råzboaie. Reprezentåm
fiecare lumea noastrå ¿i umplem acest gol care så reprezinte o linie
medianå între noi. Aceasta ar însemna o amplificare a orizontului po-
etic românesc”. De¿i se cunoa¿te cå între cei doi poe¡i au existat ¿i
unele „umori explicabile, ca så nu le zicem aprecieri valorice de-a dreptul
contradictorii, antinomice”, totu¿i paginile dedicate rela¡iei dintre cei
doi poe¡i importan¡i trådeazå preocupårile din sfera modernitå¡ii
lirismului românesc ¿i a sincronizårii acestuia cu valorile europene.
ªi Tudor Arghezi ¿i Lucian Blaga au realizåri notabile, contribu¡ia lor
fiind extrem de valoroaså în contextul social-politic în care au tråit ¿i
au creat.

Desigur, aceastå carte
surprinde oameni ¿i eveni-
mente importante ale secolu-
lui trecut ¿i devine un docu-
ment necesar pentru istoria
noastrå literarå, prin acura-
te¡ea ¿tiin¡ificå ¿i rigurozita-
tea discursului. Prin Dic¡io-
narul esen¡ial dedicat lui Tu-
dor Arghezi, autorul Zenovie
Cârlugea aduce o imagine
completå a biografiei ¿i a bi-
bliografiei argheziene, o sin-
tezå impresionantå, ce des-
chide calea spre o altå recep-
tare, imperios necesarå, a
valorilor istoriei noastre lite-
rare.

(„Mi¿carea Literarå”, Bistri¡a,
Anul XXX, nr.2-3 (78-79), 2021,
pp. 79-80).
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Mågurele ¿i alte douå în calitate de redactor ¿i tehnoredactor la
Editura „Anima”, clujeancå de origine dar retraså azi la Baia Sprie,
ilustrând deopotrivå un esprit géométrique ¿i esprit de finesse.
Dsa ne trimite cartea „Cultura min¡ii ¿i cultura sufletului” (Editura
Anima, Bucure¿ti, 2021, 376 p.) în care dedicå vreo câteva studii
lui Brâncu¿i, felului în care l-a cunoscut/ asimilat ¿i interpretat în
perspectiva unei „Românii profunde”, marcå identitarå apåratå
cu probitate ¿i sârg. (cap. „Despre Constantin Brâncu¿i”).

„Totul începe cu începutul” la Brâncu¿i, scrie dna Suzana
Holan în  eseul „Marea petrecere”, cåci mai întâi au fost Somnul,
Muza dormind ¿i Capul de copil dormind, toate forme ale OVOI-
DULUI, „un ovoid ne¿tiutor de sine, asemenea ovoidului cosmic
matern” (ca în Sculptura pentru orbi – o totalå nediferen¡iere). Din
acest ovoid „vor izbucni mai târziu entuziasmele adolescentine”,
avântându-se apoi spre absolutul înalt Påsårile måieste. Dar, din
ovoiul ini¡ial, mai întâi au fost: Nou nåscutul, apoi ºipåtul, pe urmå
Påsåruica („ovoidul deja ridicat în capul oaselor ¿i retezat u¿or de
o primå apåsare a lumii”). ªi abia pe urmå vor veni Påsårile, de la
„Måiestre” la „Påsårile în spa¡iu” (în marmorå albå, neagrå ¿i
bronz), o serie întreagå de-a lungul cåreia Brâncu¿i stilizeazå ne-
contenit, mergând pe esen¡ializare, pe „dematerializare” pânå la
ideea de zbor, de ridicare filiformå în absolut...

Interpretatå astfel întreaga statuarå brâncu¿ianå nu ar fi
decât „povestea petrecerii”, såpatå în piatrå, exprimând a¿adar
o poveste a „vârstelor”, pânå la Coloana fårå sfâr¿it ale cårei ele-
mente ar aminti de „Torso de tânårå fatå”, verticalitatea fiind a
acelei „Torso de båiat”.  „Cåci cerul ¿i påmântul, yang-ul ¿i yin-ul,
masculinul ¿i femininul nu se separå decât ca så î¿i caute, apoi, cu
înfrigurare, unirea într-un tot, ca så se reîntâlneascå în încle¿tarea
dramaticå a unui cuplu de contrarii în: Sårut. ªi de aceea coloana
devine Coloanå a Sårutului...”

Este aceasta o interpretare sui generis, opera statuarå a lui
Brâncu¿i având o altå cronologie, de la sculptura figurativå a în-
ceputurilor (busturile „Gheorghe Chi¡u”, „Carol Davila”, apoi „La-
ocoon”), la anul marii cotituri din 1907 (Sårutul, Rugåciunea, Cu-
min¡enia påmântului), iar de aici la opera esen¡ializårilor morfo-
logice, la hieratica atelierului såu de o fascinantå ¿i indimenticabilå
modernitate. Desigur, nu negåm o viziune ascensionalå a lumii
sculpturale brâncu¿iene, de la ideea increatului sugeratå de ovoi-
dul „Începutul lumii”, la diferite ipostaze ale ridicårii pe verticalå,
nåzuind cåtre absolut, cåtre o céri¿te de idealitate ¿i transcen-
den¡å.

Interpretatå astfel, ca „istorie a stårilor suflete¿ti prin care
trece omul de-a lungul vie¡ii sale” dar ¿i ca „apari¡ie, exprimare ¿i
dispari¡ie a unei idei”, cum se face – î¿i pune întrebarea autoarea
– „cå via¡a ¿i ideea au evolu¡ii paralele?!” De bunå seamå cå pro-
cesul crea¡iei este un proces „similar” vie¡ii oricårei creaturi. Înså
pentru Brâncu¿i nu materialitatea „conteazå” (el modeleazå con-
cretul, dar într-o anumitå perspectivå, a de-materializårii ¿i relie-
fårii simbolice trans-imaginale), ci ceea ce e dincolo de aceasta,
sufletescul, esen¡ialul, spiritualul.

Cât prive¿te Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu, realizat
în anii 1937-38, cu sprijinul Ligii Femeilor Gorjene în fruntea cåreia
se afla prezidenta Arethie Tåtårescu (so¡ia prim-ministrului libe-
ral, 1934-37), autoarea socote¿te cå „neîntrecutul sculptor” a
imaginat „o Cale lungå, o Cale a Eroilor lungå, o cale ce pleacå de
la Jii, de la o maså joaså ¿i rotundå precum cea de acaså, dar fåcutå
spre ve¿nicå amintire, nu din lemn, ci din piatrå – precum cea din
casa lui de la Paris, de lângå vatrå [aceea era de ipsos, n.n.]. A
închipuit pe urmå o cale ce trece mai întâi prin tihna locurilor
dintâi, ale copilåriei din ogradå, spre a ie¿i apoi pe o poartå, pe o
poartå ce este doar a plecårii, ¿i nicidecum a revenirii – nicidecum
a vreunei reveniri în triumf, pe sub un arc de triumf – înapoi acaså.
O cale ce merge apoi pânå la acel zåvoi [locul viran, cu fân, de la
marginea urbei, de dinaintea cazarmelor, situat la capåtul drumu-
lui care cote¿te spre cimitirele ora¿ului: ortodox, catolic ¿i al Eroilor,
n.n.], unde ne e dat fiecåruia dintre noi – eroi sau ne-eroi – så ne
ridicåm zvâcnind, cu eforturi zvâcnind, pânå la cerul nostru, pânå
la acel petec de cer ce ni s-a dat pentru a fi ridicat, pânå la bolta ce
avem fiecare nevoia – dar ¿i obliga¡ia, poate – s-o ridicåm câte
pu¡in mai sus, în via¡a asta a noastrå.”

E în tot acest „parcurs de sanctuar” (Nina Stånculescu) un
sens simbolic, de o anume ritualitate amintind de „ultima maså a
Cinei Celei de Tainå” ¿i de trecerea, în Duminica Floriilor, a celui
„mai exemplar dintre eroi, sårbåtorit cu crengi de måslin, trecând
prin poarta Ierusalimului (...), ridicându-se – de pe crucea sa – la
cer... spre mântuirea noastrå...”

Iatå de ce, venind din stråfundurile spiritului uman (din mi-
turile aurorale ale umanitå¡ii, ar zice Mircea Eliade) ¿i ale unei
tradi¡ii arhaice române¿ti, Brâncu¿i devine pentru autoare unul
din reperele „României profunde”: „Brâncu¿i are acces la pro-

funzimile acelea din care izbucnesc ideile. Nu a fost superficializat
de ¿coli – nu ¿i-a pierdut  sufletul originar, ¡årånesc, prin ¿colarizåri
«¿tiin¡ifice», printr-o structurare a min¡ii conform unor conven¡ii.
De aceea ajung operele lui esen¡e, de aceea ajung unele lucråri
ale sale pânå la profunzimea simbolurilor religioase. De aceea
este Pasårea måiastrå, måiastrå, pentru cå ¿tie de måiestria
exprimårii ideilor celor mai tainice...”

Iatå ¿i o frumoaså descriere a imaginarului Templu al Con-
templårii ¿i Eliberårii, cum l-a numit Ionel Jianou („temerar proiect”
– Ion Pogorilovschi) pe care Brâncu¿i gândise så-l ridice la Indore
(unde se va deplasa în decembrie 1937 la începutul anului 1938),
în memoria maharanei Sanyogita Devi de curând decedatå, so¡ia
lui Yeshwanr Rao Bahadur, maharajahul care în 1933 cumpårase,
la Paris, chiar din atelierul lui Brâncu¿i, o „Pasåre” de bronz ¿lefuit,
comandând alte douå „Påsåri în zbor” (marmorå albå ¿i neagrå):

„Templul Iubirii pe care a fost vorba så-l facå undeva în In-
dia [sub formå de ovoid uria¿], urma så fie decorat cu patru  påsåri
uria¿e [cele trei påsåri stråjuind urna cu cenu¿a maharaniei, n.n.],
la care så nu po¡i ajunge decât printr-un bazin subteran, înot. Så
ie¿i din ape – din apele incon¿tientului, ar fi spus Carl Gustav Jung
-, la picioarele lor. ªi de acolo, de jos, så le zåre¿ti pentru prima
datå, ridicându-se înalte, spre cer. Adicå, de fapt, spre cupola
templului, care urma så aibå o singurå deschizåturå, sus de tot, o
deschizåturå într-a¿a fel fåcutå încât, atunci când påtrundeau
razele soarelui prin ea, lumina så cadå tocmai pe capul, pe vârful
câte unei Påsåri, smulgându-i o bruscå strålucire, de parcå s-ar fi
aprins.” (Brâncu¿i ¿i Crea¡ia). Din lucrarea lui ªtefan
Georgescu-Gorjan despre acest proiect (apårutå postum gra¡ie
Soranei Georgescu-Gorjan) aflåm cå, sfåtuindu-se cu
inginerul-constructor al Coloanei, Brâncu¿i însu¿i i-ar fi spus, cu
privire la mausoleul-ovoid: „Oul trebuia sa dea impresia cå este
depus pe iarba unei paji¿ti întinse, în fa¡a Palatului maharajahului,
ca ¿i cum o pasåre misterioaså l-ar fi depus acolo, dispårând apoi
spre înål¡imile Himalayei.”

*
Am reprodus pe larg aceste idei, tocmai pentru cå acestea

l-au preocupat în cår¡ile sale ¿i pe dl Lucian Gruia, brâncu¿iologul
format sub autoritatea incontestabilå a primului doctor în estetica
brâncu¿ianå, regretatul Ion Pogorilovschi (1938-2009). Chiar
ideea unui Brâncu¿i „demiurg”, creator de lume ¿i univers o re-
gåsim în culegerea „Brâncu¿i, artist-filosof” din 2001, apårutå prin
grija maestrului såu la Funda¡ia „Constantin Brâncu¿i” din Tg.-Jiu,
înfiin¡atå ¿i conduså de regretatul poet ¿i eseist Nicolae Diaconu.
Motto-ul capitolului reproduce celebra formulare a poetului Karl
Sandburg: „Brâncu¿i a vrut så-i semene lui Dumnezeu ¿i i-a reu¿it
pe deplin acest lucru”, adicå, cu cuvintele autorului nostru: „orice
crea¡ie artisticå tinde så reitereze, fragmentar sau cvasi-integral,
facerea lumii”. Interpre¡ii artei lui Brâncu¿i au remarcat, de-a
lungul timpului, atât aspectele cosmogonice ale statuarei
brâncu¿iene, de la „ovoidul pur” (Începutul lumii) la „arborele cos-
mic / axis mundi (Coloana fårå sfâr¿it), precum ¿i viziunea artistului
asupra „destinului tragic al omului în existen¡a sa efemerå”, de la
„Copilul în lume (Micu¡a fran¡uzoaicå + Coloana + Cupa), la An-
samblul monumental de la Tg.-Jiu ¿i proiectul Templului eliberårii
de la Indore... O primå exegezå hermeneuticå în acest sens a
fåcut-o Ionel Jianou, aceluia¿i subiect dl Gruia dedicându-i cartea
„Universul formelor lui Brâncu¿i” (2001). Considerându-l
cunoscåtor al doctrinelor ini¡iatice (artistul avea în biblioteca sa
„Marii ini¡ia¡i” a lui Edouard Schuré), autorul încearcå o
„ierarhizare” a semnifica¡iilor hieroglifice atribuite preo¡ilor
egipteni (propriu, figurat ¿i transcendent), decodificând astfel
„universul brâncu¿ian”, de la ipostaza ini¡ialå a „Oului” /„Ovoidului”,
la „ºestoasa” (=imago mundi), iar de aici la „Coloana cerului”,
simbolizând o „axis mundi”, cåreia îi pot fi asimilate Coloanele
sårutului ¿i Cariatidele, precum ¿i atâtea „aspecte columnare”
(Adam ¿i Eva, Spiritul lui Buddha, Socrate, Platon, Plata exoticå,
Torsul de båie¡i ¿i fete, chiar Påsårile în våzduh etc.). Întrebându-se
dacå existå în universul brâncu¿ian o sculpturå care så marcheze
„tocmai momentul spargerii ovoidului/ carapacei ¡estoase ¿i
înål¡area lor prin Coloana Cerului”, dl L. Gruia considerå cå acest
„moment” îl ilustreazå „Portretul doamnei L (éone) R(icou)”, în
care am regåsi „extrem de clar cupele/ calotele ovoidale ¿i axa
lumii realizatå printr-o succesiune verticalå de ovoide alungite”,
precum în „Socrate” ¿i „Platon/ Micu¡a fran¡uzoaicå”!... De
asemenea, Ansamblul de la Tg.-Jiu  este, tot în aceastå
perspectivå, supus unei duble perspective. „a defunctului ¿i a
noastrå” (evenimente ilustrate de „Maså” – „Poartå” – „Coloana
nesfâr¿itå”), de la „påråsirea lumii” la „drumul ascensional spre
contopirea cu absolutul”, ideea eliberårii, ca moment al revela¡iei
supreme, existând în proiectatul Templu de la Indore (cu toatå
arhitectura lui ideaticå vizând transcenden¡a).

Mergând mai departe, autorul crede cå Brâncu¿i demiurgul
creeazå dupå „modelul genezei biblice”, vizând o lume a ideilor
pure, a prototipurilor fiin¡elor terestre ¿i celeste: „Brâncu¿i l-a
imitat pe Dumnezeu ¿i i-a reu¿it acest lucru”. Astfel, aidoma crea-
torului suprem în Zilele Facerii evocate de Biblie, Brâncu¿i a creat
fiin¡e menite a popula mediile de via¡åposibile – de la fiin¡e chto-
niene (Animalul nocturn), la fiin¡e „acvatice” (Pe¿tii) ¿i „amfibii”
(Focile, ºestoasa, Pinguinii), iar de la acestea la fiin¡ele „terestre”
(oamenii), apoi la fiin¡ele „aeriene” (Påsårile måiestre ¿i Påsårile
în våzduh) ¿i chiar Himere, Vråjitoare, Muze adormite... ªi, ca
într-un excurs poematic de naturå crea¡ionist-biblicå, dl Lucian
Gruia î¿i desfå¿oarå viziunea pe „Zile”, de la „Ziua întâi” (Începutul
lumii), la Ziua a ¿aptea, când, împåcat cu sine, artistul-demiurg î¿i
contemplå crea¡ia, construind o „Scarå la cer” pe care s-a urcat
„în våzduhul de luminå divinå ¿i nu s-a mai întors niciodatå”...

Hermeneuticå poeticå, desigur, care presupune cå artistul
nu a evoluat, de la busturile figurative din tinere¡e, la simbolul as-
censiunii în transcendent, ci el a avut, ca Dumnezeu, un plan, pe
care ¿i l-a dus la bun sfâr¿it, ceea ce-i atrage repro¿ul de a mitiza
lucrurile, cam ceea ce s-a petrecut cu Eminescu, învåluit pânå la
urmå de unii într-o religiozitate inabordabilå, transformarea într-o
icoanå la care så te închini ¿i så nu mai cutezi a gândi, deci „a
crede, nu a cerceta”!...

Al doilea studiu, „Brâncu¿i pe calea desåvâr¿irii”, porne¿te
de la cartea lui Ion Spânu dedicatå dramei „Me¿terul Manole” a lui
Lucian Blaga („Prolegomene la o nouå interpretare”), urmårin-
du-se „etapele” realizårii crea¡iei artistice care ajunge la deså-
vâr¿ire prin: jertfå, sacrificiu ¿i suferin¡å. Preluând ideea acestor
„trepte” în realizarea crea¡iei, dl L. Gruia le aplicå la crea¡ia lui
Brâncu¿i într-o punctualitate demonstrativå care, par¡ial, este in-
teresantå: închipuirea, plåsmuire/ imaginare, personificarea, de-
ta¿area/ moartea aparentå, jertfa/ sacrificiu/ suferin¡a, dezvålui-
rea fiin¡ei nou create de artist, materializarea (7), serialitatea de-
såvâr¿irii” (8) ¿i, în fine, a noua etapå, desåvâr¿irea care aduce
„eliberarea de tensiunea crea¡iei, împåcarea cu sine, armonia
interioarå”. La care eseistul ar mai adåuga „ceva” – mântuirea.
Pe baza acestor etape, autorul încearcå så ne convingå asupra
unor etape ce s-ar regåsi ilustrate în sculptura brâncu¿ianå, dez-
voltând sugestiile din precedentul eseu.

Al treilea eseu hermeneutic, „Coloanele brâncu¿iene, trepte
pe calea desåvâr¿irii”, se concentreazå asupra acestor morfologii,
relevând aspecte privind „semnifica¡ia Coloanelor”, evolu¡ia moti-
vului columnar ¿i, evident, „versiunea desåvâr¿itå” ca elogiu al
eroismului gorjean în Primul Råzboi Mondial. Interpretårile ce s-au
dat de-a lungul vremii Ansamblului sculptural de la Tg.-Jiu (biblice,
ini¡iatice, spiritualiste, radiestezice etc.) sunt care mai de care
deopotrivå interesante dar ¿i nåstru¿nice, debordant imagina-
tive, uneori plutind în abstractizåri, calcule matematice, în gene-
ral, încercându-se acreditarea unei opere „inspirate” de divinita-
te, a unui mister cu cifru dumnezeiesc etc. etc. Totdeauna pe noi
ne-au låsat reci astfel de broderii amatoristice, pretins exegetice
într-o metodologie abstrus ini¡iaticå, de geometrii ¿i calcule fante-
ziste, sforåitor diletante, pe marginea operei brâncu¿iene... Visul
columnar al lui Brâncu¿i, realizat la Tg.-Jiu în 1937, ar mai fi avut
o ilustrare fårå precedent în ideea unor zgârie-nori locuibili de
forma Coloanelor pânå la 400 m înål¡ime în America (boala sculp-
torului din ultimii ani de via¡å l-a împiedicat så realizeze proiectul,
de¿i ini¡ial el îl propusese autoritå¡ilor americane pe malul lacului
Michigan (în China de azi, înså, asemenea proiect a fost materia-
lizat într-un zgârie-nori de formå columnarå).

Cartea se sfâr¿e¿te cu câteva „Referin¡e critice”, datorate
Elizei Roha (comentariul la „Brâncu¿i ¿i reveriile materiei” din
2014) ¿i Rozinei Vaum (la aceea¿i lucrare), cu considera¡ii jun-
giene ¿i heideggeriene, bachelardiene ¿i gilbert-durandiene.

În totul, „Brâncu¿i pe calea desåvâr¿irii” este o recapitulare
eseisticå a unor mai vechi intui¡ii estetice privind statuara brân-
cu¿ianå, reu¿ind, în registrul unor reflec¡ii de aleaså hermeneuticå,
så ne înfå¡i¿eze un „alt Brâncu¿i”, un artist demiurg ¿i creator nu
numai de lumi posibile dar ¿i de ordine cosmicå: „Con¿tient de
importan¡a artei sale inovatoare, Brâncu¿i se îmbråca la båtrâne¡e
numai în alb ¿i trona în atelierul såu ca un zeu olimpian. (...) Iar ca
så nu treacå nelumit pragul lumilor, s-a logodit simbolic, la senec-
tute, cu fiica dramaturgului Eugen Ionescu, în cea mai purå tradi¡ie
popularå româneascå. (...) Dupå o via¡å tråitå cu demnitate ¿i în-
tr-o înaltå spiritualitate, se sim¡ea aproape de Dumnezeu.”
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I. PRIMUL POET ROMÂN de la Eminescu încoace, pe care
l-am adorat încå elev fiind la Liceul Teoretic Dumbråveni/ Sibiu a
fost Lucian Blaga. De¿i aveam så-l studiez cu adevårat, relativ
târziu, abia prin clasa a XII –a, în anul ¿colar 1969-1970, legåtura
cu mult îndrågita ¿i totodatå atipica pe atunci poezie a iubirii poe-
tului din Lancråm s-a produs totu¿i ceva mai repede, în anii în care
regimul comunist catadicsise cu ceva ani înainte, så-i scoatå cår¡ile
de la naftalinå.

Ajuns în clasa a IX-a umanioare începusem så studiez la sec-
¡ia de începåtori, limba francezå cu nimeni altcineva, decât cu mult
îndrågita noastrå profesoarå, Livia Popa, fiica profesorului de latinå
¿i elinå, Vergil Ungureanu. Doamna între douå vârste, înaltå ¿i fru-
moaså avea så ne vorbeascå pentru prima datå despre profesorul
dânsei de la Universitatea Regele Ferdinand din Cluj mutatå pe
timpul Diktatului de la Viena, la 30 august 1940, în Sibiu, Lucian
Blaga.

Fårå så fi citit nici måcar un vers semnat de autorul Poemelor
luminii, noi, cei de-a IX-a îi auzeam pe colegii no¿tri mai mari po-
vestind în pauze despre palpitantele ore de francezå, la care pro-
fesoara derula verbal, la provocarea elevilor, amintiri inedite despre
marele poet. Curio¿i ¿i mai ales dornici de a ne abate de la rutina
orelor de curs, într-o bunå zi de decembrie, ne luåm ¿i noi, cei din
prima claså de liceu, inima în din¡i ¿i o provocåm pe doamna profe-
soarå Livia Popa „la pove¿ti”. De fapt, una dintre colege, ceva mai
îndråznea¡å, a rugat-o direct pe „tovarå¿a profesoarå” så ne poves-
teascå ¿i nouå despre fostul profesor al dânsei ¿i totodatå despre
marele poet Lucian Blaga. Spre surprinderea noastrå, doamna pro-
fesoarå nu se låså invitatå a doua oarå ¿i, dupå ce afi¿å un zâmbet
elegant de fericire amestecatå cu u¿oarå nostalgie, care îi lumina
întreaga fa¡å, se apucå så procedeze la un fel de captatio benevo-
lentiae, pornind de la douå versuri blagiene: „cåci eu iubesc/ ¿i flori
¿i ochi ¿i buze ¿i morminte”, punct de legåturå al înfiripårii discursu-
lui dedicat poeziei iubirii. Îmi amintesc cå, obi¿nui¡i cu versurile lui
Mihai Eminescu, ale lui George Co¿buc ¿i ale lui Octavian Goga,
versurile citate de doamna profesoarå, cel pu¡in mie, mi se påreau
de neîn¡eles. De fapt, de neîn¡eles era mai ales ultimul termen:
„morminte” care, dupå în¡elegerea mea, cådea alåturi de celelalte,
ca nuca-n perete. U¿urel, ca atunci când pårin¡ii vor så-¿i înve¡e
odraslele så îngurgiteze medicamentele amare, amestecându-le
cu pu¡in zahår sau cu miere, tot a¿a ¿i fosta studentå a profesorului
Lucian Blaga, nu ezitå, chiar dacå nu ne preda obiectul literatura
românå, så preîntâmpine eventuala neîn¡elegere a „ascultåtorilor
inocen¡i”, vorbind despre rolul metaforei în poezia lui Blaga. Începu-
seråm a în¡elege cå înså¿i iubirea putea fi în¡eleaså ca o petalå în
componen¡a acelui tot unitar supranumit „corola de minuni a lumii”.

 Mai apoi ne-a dat de în¡eles cå nu putea så povesteascå
despre clipele frumoase petrecute la bra¡ul distinsului profesor prin
parcul Sub Arini din Sibiu, fårå så ne trezeascå ¿i nouå curiozitatea
asupra a ceea ce va råmâne ca stindard al nemuririi, poezia sa de
iubire, ca o ineditå formå de cunoa¿tere a lumii. Din claså porni o
întrebare care de altfel se repeta de la claså la claså ¿i de la promo¡ie
la promo¡ie ¿i anume, dacå dânsa a fost vreodatå curioaså în ceea
ce prive¿te notorietatea la care avea så ajungå Lucian Blaga, atât
în calitate de poet, cât ¿i în calitate de profesor de filozofie. Doamna
profesoarå î¿i aminti cum, plimbându-se prin parcul Sub Arini, pro-
fesorul dânsei se oprise deodatå în loc ¿i-i råspunse cå, pe când
era copil ¿i se juca în curtea casei, i s-ar fi adresat mamei sale fåcând
remarca: „Vezi mamå cum se plimbå motanul acela atât de mândru
printre mâ¡e, iar ele cum îl privesc? La fel voi fi ¿i eu printre oameni
când voi ajunge mare”. Mama s-a uitat la mine ¿i pe obrazul ei a
curs o lacrimå».

Când fosta studentå a profesorului Lucian Blaga începea så
povesteascå mai bine despre bardul din Lancråm, se suna de ie¿ire,
ceea ce însemna ca, pânå la urmåtoarea orå de francezå (adicå la
finalul såptåmânii în curs), trebuia så ne cam punem pofta-n cui,
când, de bine, de råu, mai puteam prinde rara ocazie de a gusta
clipele unei oaze de relaxare ca aceasta. Dar nu era a¿a de simplu.
Nu puteai s-o provoci a¿a direct, cât ce intra în claså. Prea båtea la
ochi. ªi dânsa era con¿tientå cå lec¡ia de limba francezå, chiar dacå
era studiatå de începåtori, trebuia parcurså urmând to¡i pa¿ii. Abia
la sfâr¿itul orei de curs, dacå profesoara era în toanele dumneaei,
så ne încumetåm a o provoca, fåcând aluzie la personalitatea poe-
tului din Lancråm. Unde nu mai pui cå erau ore când i se citea pe
fa¡å faptul cå oricând ar fi dispuså så descindå foarte u¿or, aproape
ca la comandå, în maldårul de amintiri despre întâlnirile de vis, când
profesorul o invita så-l înso¡eascå la Bucure¿ti unde, la Ateneul
Român, tocmai se derulau faimoase concerte de muzicå clasicå.

 *
Atunci nu s-ar fi gândit doamna profesoarå cå eu voi fi acela,

în mâinile cåruia va ajunge unul dintre dosarele cu ineditele
semnate de însu¿i îndrågitul poet Lucian Blaga ¿i cå eu må voi låuda

cå l-am våzut pe Lucian Blaga prin ochii profesoarei mele de limba
francezå, a¿a cum Nichita Stånescu se låuda cå-l våzuse pe Mihai
Eminescu prin ochii lui Tudor Arghezi care-l våzuse pe Mihai Emi-
nescu în carne ¿i oase. Nu se gândea dânsa cå elevul acela pricåjit,
care ve¿nic nu a¿eza corect accentele ascu¡it, grav ¿i circumflex pe
vocalele limbii franceze, la teze ¿i extemporale, ¿i care nici måcar
nu studia limba francezå la sec¡ia de continuatori ¿i nici nu provenea
dintr-o familie de intelectuali ai Dumbråveniului sau så-i ducå lapte
de vacå pe lunå, la domiciliu, va ajunge så råsfoiascå cu maximå
emo¡ie, filele îngålbenite ale dosarului ¿i så se încumete a compara
poeziile din el cu variantele lor, ale „ineditelor”, apårute fie în revis-
tele deceniului al 7-lea, fie în tot felul de edi¡ii începând cu edi¡ia lui
George Iva¿cu, din 1962.

 *   *
Se ¿tie foarte bine cå, în anii puterii populare, scos din rândul

profesorilor Universitåþii clujene ¿i din rândul membrilor Acade-
miei Române ¿i totodatå interzicându-i-se întreaga operå, Lucian
Blaga a fost urmårit ¿i håituit permanent de Securitate. Teama de
a fi arestat în miez de noapte (frica de „canal”, cum men¡iona într-o
scrisoare cåtre fiica sa, Ana-Dorica „Dorli”, în anul 1954) îi crea
poetului o permanentå stare de nesiguranþå care se transforma în
accentuate insomnii asociate cu gânduri pråpåstioase. Lucian
Blaga a låsat nenumårate mårturii atât în romanul Luntrea lui Caron,
apårut postum, cât ¿i în opera poeticå publicatå tot a¿a, postum,
dupå 1963. În acele clipe cruciale, din dorin¡a, pe de o parte, de a
evita ani grei de închisoare, iar pe de altå parte, pentru a salva o
parte a operei sale ¿i a-¿i påstra scrierile pentru „vremuri mai bune”,
autorul Pietrelor pentru templul meu ¿i-a încredinþat manuscrisele
unor oameni în care avea încredere deplinå, precum nepotul såu,
Liciniu Blaga din Sibiu, veri¿oara Vichi Bena-Medean (asistentå
la Facultatea de Chimie din Cluj), prietena sa de mai bine de un
deceniu Elena Daniello (so¡ia medicului academician Leon Danie-
llo) ¿i fostei sale studente, Livia Ungureanu, cåsåtoritå cu renumitul
medic Horia Popa, adicå chiar profesoarei noastre de limba
francezå de la liceul din Dumbråveniul Sibiului. Acesteia îi încredin-
¡ase în ziua de 14 aprilie 1951, un dosar cu poezii dactilografiate,
pe care, iatå, am onoarea så-l prezint în cele ce urmeazå. Nici eu
însumi nu a¿ fi putut prevedea o astfel de „minune târzie”, cu toate
cå, în calitate de coleg la acela¿i liceu, îi på¿eam deseori pragul
impunåtoarei case, rugând-o så-mi împrumute cår¡i în limba fran-
cezå, de la dânsa citindu-l, printre al¡ii, pe Henri Bergson. Cu toate
cå doar îmi împrumuta un volum de Poezii semnat de Lucian Blaga
(în acei ani, cår¡ile poetului se gåseau foarte greu (¿i cum prindeam
un volum cu versuri de Lucian Blaga, trei colegi copiam la indigo, în
trei exemplare, câte trei poezii pentru a le învå¡a pe de rost la orele
de literaturå românå) ¿i cu toate cå mi-a¿ fi dorit så povestim despre
cartea lui Dumitru Micu, Lirica lui Lucian Blaga, deja apårutå atunci,
pe care o citisem încå din clasa a XII -a, nu ne mai încumetaseråm
vreodatå, a mai povesti despre profesorul Lucian Blaga. Totu¿i,
marea mea ¿anså fusese, de a studia literatura românå sub bagheta
viitorului critic ¿i istoric literar de la Vatra târgu-mure¿eanå, profe-
sorul Anton Cosma.

II. DOSARUL TRIMIS  de poetul Lucian Blaga doamnei profe-
soare Livia Popa are urmåtoarea componen¡å: un corpus alcåtuit
din patru scrisori dintre care una a lui Bazil Gruia, pe verso având
scrisoarea olografå a Monicåi Lazår ¿i douå scrisori în limba fran-
cezå nesemnate; un alt corpus, cel mai consistent, numårând 30
de pagini, con¡ine un volum de versuri intitulat Ecce tempus ¿i este
alcåtuit dintr-un 77 de poezii semnate de Lucian Blaga, dintre care
douå (CE SE SCHIMBÅ-N POEZIE – p.26- ªI ºÅRM DUPÅ FUR-
TUNÅ – p.12- negåsite în nicio edi¡ie din cele în care au fost publi-
cate „ineditele” lui Lucian Blaga apårute pânå acum: Vârsta de fier,
Coråbii de cenu¿å, Cântecul focului ¿i Ce aude unicornul; cel de-al
treilea corpus este alcåtuit din 23 de file dactilografiate numai pe o
parte, cu traduceri din: John Keats, Tung Liu-Fan, Ibicos, Anakre-
on, Li-Tai-Pe, Walt Witman, din Lirica egipteanå ¿i un grupaj de
Cuvinte orfice. La acestea se adaugå câteva însemnåri ale prof.
Liei Popa, fiica cea mare a distinsei profesoare, Livia Popa, întoc-
mite probabil, în ideea de a îngriji o viitoare edi¡ie de versuri inedite
semnate de Lucian Blaga (idee de fapt neconcretizatå).

Scrisorile prezintå ¿i ele un interes deosebit, autorii lor
încercând så o convingå pe de¡inåtoarea dosarului trimis de Lucian
Blaga în 14 aprilie 1951, så contribuie la editarea unui volum cu
ineditele marelui poet.

Reproduc în cele ce urmeazå, cele douå scrisori semnate,
una de dl. Bazil Gruia ¿i celalaltå de doamna Monica Lazår:

„Stimatå Doamnå Livia Popa,
Printr-un concurs favorabil de împrejuråri, într-o conversa¡ie

cu Doamna Monica Lazår despre Lucian Blaga, am aflat cå sînte¡i
printre rarele fiin¡e pe care marele poet le-a învrednicit cu încre-

derea sa. În aceastå perspectivå, m-am
gândit så må adresez Dvs. ¿i så vå solicit
contribu¡ia la cartea mea: Blaga inedit- o-
mul, amintiri, documente – care se aflå în
stare de finisare ¿i urmeazå a fi predatå în-
tr-un viitor apropiat editurii.

A¿ dori så vå comunic cele trei obi-
ective ale cår¡ii: primul, acela de a cunoa¿te mai de aproape pe
Blaga-omul, care în afarå de simbolica lui tåcere, tråia uneori clipe
când nu era „mut ca o lebådå” ¿i fa¡å de cei apropia¡i se comporta
plin de vioiciune, de efusiune ¿i uneori chiar cu umor, al doilea, acela
de a strânge documente provenite de la marele poet ori în legåturå
cu el, aflate în posesia unor ter¡e persoane/ scrisori, manuscrise
etc./ iar ¿i al treilea, de a reconstitui pe baza documentelor ¿i
evocårilor, alte momente importante din via¡a ¿i crea¡ia sa.

Pânå în prezent sînt în posesia unui numår de paste 100 de
documente în legåturå cu Lucian Blaga, pe care mi le-au predat,
înso¡ite de pre¡ioase evocåri, mai mul¡i apropia¡i ai poetului, printre
care se numårå profesori universitari, academicieni, medici, pro-
fesori de liceu, litera¡i. Î¿i då contribu¡ia ¿i Doamna Monica Lazår.

Unele capitole au ¿i apårut în revista STEAUA ¿i TRIBUNA
din care vå trimit exemplarele relativ la capitolele Blaga-Romul
Ladea ¿i Blaga- C. Daicoviciu. În acelea¿i reviste au mai apårut do-
cumente ¿i amintiri, provenite de la Doamna Victoria Bena-Medan/
veri¿oarå primarå cu Lucian Blaga/, apoi de la Liciniu Blaga, nepot
de-al poetului ¿i de la al¡ii.

De la Monica Lazår sînt informat cå poseda¡i documente/
manuscrise/ de la marele poet ¿i ave¡i unele amintiri pre¡ioase relativ
la episoade din via¡a lui. V-a¿ putea alcåtui un capitol în cartea mea,
cu tot ce a¡i crede Dvs. Mai semnificativ

Fiind convins cå to¡i acei care l-au cunoscut mai de aproape
pe Lucian Blaga, avem obliga¡ia moralå de a ne aduce aportul
cuvenit, astfel ca el så aparå în deplinå luminå, nådåjduiesc cå ve¡i
fi de acord cu propunerea mea. Dupå cît sînt informat, aportul Dvs.
Ar putea fi foarte însemnat pentru istoria literarå ¿i v-a¡i lega nume-
le de unele momente din via¡a ¿i crea¡ia marelui poet, prin amintirile
Dvs. ¿i manuscrisele ce ar urma så fie scoase la luminå.

A¿tept råspunsul Dvs. Asupra modalitå¡ilor ce le crede¡i mai
potrivite pentru alcåtuirea capitolului Dvs. Poate v-a¡i putea deplasa
la Cluj sau, dacå crede¡i mai potrivit, a¿ merge eu la Dumbråveni.

 Cu deosebitå stimå ¿i sårutåri de mîini,
 Bazil Gruia
Cluj, 17 nov. 1971.
Adresa: Bazil Gruia, Cluj str. Cri¿an nr. 19. Telefon: 580.32"

„Dragå Dody, (1)
Nu pot decât så-¡i recomand foarte cålduros ini¡iativa Dlui

Bazil Gruia care este un foarte devotat admirator al lui Lucian Blaga!
Din câte mi-a povestit, cartea dumnealui va fi cu adevårat foarte
interesantå ¿i utilå, din mai multe puncte de vedere. Dacå po¡i så-¡i
ad (foaia e ruptå (2) amintirile, cred cå ar ie¿i ceva foarte bun din
câte îmi spune Dnul Gruia noi douå am figura în acela¿i capitol,
împreunå cu veri¿oara mea, Ana (ilizibil) Måriuca. Totul depinde de
råspunsul tåu.

Te sårutå cu drag,
a ta Monica”

Note:
 1. Pe cea de-a doua paginå a scrisorii d-lui Bazil Gruia se

aflå scriså de mânå, scrisoarea d-nei Monica Lazår.
 2. Scrisul este ilizibil, din cauza uzurii hârtiei (Fig. 1 ¿i Fig. 2)

III. LA ÎNDEMNUL CONFRATELUI mai mare, criticul ¿i bla-
gologul Zenovie Cârlugea, ¿i mai ales din dorin¡a de a scoate la
suprafa¡å adevårul despre „adevåratele inedite” ale lui Lucian
Blaga, am procedat la un studiu comparativ, punând fa¡å în fa¡å
cele peste 70 de poezii pe care le con¡ine o parte a dosarului, cu
titlul Ecce tempus (versuri), cu cele apårute în edi¡iile de dupå
1962 ¿i în principal cu variantele din edi¡ia Opere inedite, ed. Huma-
nitas, 2018. Astfel am considerat cå fiecare poem semnat de Lucian
Blaga reprezintå un tot unitar, ca un organism viu ¿i cå, editându-le
trunchiat ¿i nerespectând forma originalå cu ortografia ¿i punctua-
¡ia aferente, însu¿i discursul liric poate fi de-a dreptul mutilat: ciung,
¿chiop, orb sau surd ¿. a.

A¿adar, dupå ce am confruntat adevåratele inedite cuprinse
în Eccetempus cu variantele lor din toate edi¡iile apårute dupå 1962,
ultima fiind cea din 2018, am procedat la împår¡irea acestora în
douå categorii: prima categorie con¡ine poemele absente în edi¡iile
apårute pânå acum, ¿i anume: Ce se-ntâmplå-n poezie (Fig. 14) ¿i
ºårm dupå furtunå (Fig. 15). Cea de-a doua categorie cuprinde
celelalte 75 de inedite care înså, în variantele din edi¡ii au suferit
modificåri. Pentru a putea urmåri la pas discrepan¡ele în toate

Inedit: LUCIAN BLAGA – VOLUMUL DE POEME „ECCE TEMPUS”
(ADEVÅRATELE INEDITE)
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aspectele lor, am procedat la confruntarea celor 75 de poeme
inedite cu variantele lor (a¿a va trebui så le numim de acum încolo),
având în vedere urmåtoarele aspecte: Abateri de la titlul original,
abateri de la structura originalå a poemelor, abateri fonetice ¿i
abateri ortografice ¿i de punctua¡ie. De aceea m-am stråduit så con-
tabilizez multitudinea de inadverten¡e constatate pe parcursul
confruntårii ¿i så le extrag pe aspecte:

1. Respectarea/nerespectarea titlului volumului/
poeziei: În primul rând trebuie precizat faptul cå toate poeziile
trimise doamnei profesoare Livia Popa, au fost dactilografiate în
inten¡ia de a fi cuprinse cândva într-un singur volum intitulat Ecce
tempus (Fig. 3), ¿i nicidecum publicate dispersat în alte volume de
versuri (chestiune pe care editorii, timp de 70 de ani, nu l-au ¿tiut).
Alåturi de titlul volumului de versuri, apar fie ¿i poezii cu titlul trun-
chiat: JUDECATÅ ÎN CÂMPUL FRUMOASEI în loc de JUDECATÅ
ÎN VALEA FRUMOASEI (Id., p.27; Fig. 11), cum e corect, în LUCIAN
BLAGA – OPERA POETICÅ, ed. Humanitas, 2018 apare Câmpul
Frumoasei, fie ¿i poezii cu anumi¡i termeni modifica¡i.

2. De asemenea, structura poemelor a avut de suferit aproa-
pe în toate edi¡iile, inclusiv în cea din 2018. Spre exemplu, a¿a, ca
titlu informativ, e bine de ¿tiut cå în edi¡iile de pânå acum, a¿a-zisele
„inedite” au apårut cu textul trunchiat, lipsind fie câte un vers extrem
de important (vezi Cântecul spicelor...), fie câte o întreagå secven¡å
din anumite poeme. Asta ca så nu mai vorbim de numårul de strofe
stabilit de autor ¿i nerespectat sau chiar de lungimea unor versuri
(ex. ¿i justificarea...).

2.1. Så luåm spre exemplu, poemul CÂNTECUL SPICELOR
(Id., p.1),, aflat în acest dosar la pagina 1, pe aceea¿i paginå cu
poemele ÎNTÂIA DUMINICÅ ¿i GLAS ÎN PARADIS. Citåm versurile
a¿a cum au fost dactilografiate, respectând, alåturi de ortografia ¿i
punctua¡ia corecte, atât versul al 9 –lea: „Zeul din zare – fiin¡å nu
are”, care nu apare în nicio edi¡ie de pânå acum, cât ¿i termenul
„cântat” din original, în loc de „menit” cum l-am întâlnit în toate
edi¡iile:

„Spicele’n lanuri – de dor se’nfioarå, de moarte,
Când secerea lunii pe boltå apare.
Ca fetele catå, cu pårul de aur,
La zeul din zare.

O vorbå-¿i trec spicele-fete’n våpaie:
Secerea lunii e numai luminå –
Cum ar putea så ne taie
Pe la genunchi, så ne culce pe spate, în arderea vântului?
Zeul din zare- fiin¡å nu are.

Aceasta-i triste¡ea cea mare – a spicelor
Cå nu sunt tåiate de lunå,
Cå numai de fierul påmântului
Li s’a cântat så apunå”. (Fig. 4)

OBS: Fåcând abstrac¡ie de versul al nouålea, poezia CÂN-
TECUL SPICELOR pierde încifrarea proprie liricii blagiene. Astfel
sintagma „zeul din zare” cu care este denumitå Luna în versurile 4
¿i 9, are rolul de a individualiza Mitul Zburåtorului, a¿a ca în Lucea-
fårul  lui Eminescu, numai cå în versul lipså din Cântecul  spicelor,
apar¡inând edi¡iilor de pânå acum, ambiguitatea ar fi zero, în timp
ce în adevåratele inedite versul 9 schimbå brusc identitatea „fiin¡ei
de luminå” cu care ne obi¿nuise Eminescu. În versul cu pricina „Zeul
din zare- fiin¡å nu are”, Luna este un zeu care pare a nu avea fiin¡å,
amplificând totodatå, semnifica¡ia primului vers din ultima secven-
¡å: „Aceasta-i triste¡ea cea mare – a spicelor”. Prin versul al 9-lea,
cântul spicelor pare a se esen¡ializa în måsura în care spicele dobân-
desc capacitatea de a-l pierde pe „zeul din zare”, tot a¿a cum cântul
lui Orfeu al lui Rilke se esen¡ializeazå doar pin capacitatea de a o
pierde pe Euridyke. Oricât ar vrea så se înal¡e asemenea Chiparo-
sului din Chiparo¿ii lui Van Gogh, spicele nu pot depå¿i firea proprie
muritorilor, ele fiind tåiate „numai de fierul påmântului”. Cu alte
cuvinte versul 9 se dovede¿te o veritabilå punte de legåturå în
drama eroticå a spicelor „fete cu pårul de aur”, fiin¡e pe care „norocul
le petrece”, fåcând legåtura între personificarea din secven¡a întâi
„se-nfioarå, de moarte”, personificarea din cea de-a doua secven-
¡å: „O vorbå-¿i trec spicele” ¿i personificarea din ultima strofå, mar-
catå de termenul „triste¡ea”. Vasåzicå, fårå versul 9, secven¡a a
doua, formatå numai din 4 versuri, sintagma „triste¡ea cea mare”
nu ar mai avea o a¿a mare încårcåturå semanticå. Faptul cå „fiin¡å
nu are”, zeul „din zare” sperie spicele-fete, a¿a cum „umbra fe¡ei
stråvezii” a tânårului voievod nåscut din ape o speriase pe fata de
împårat.

 Nu în ultimul rând, un puternic impact asupra întregului îl
are înlocuirea verbului la indicativ perfect compus „menit” din toate
edi¡iile apårute, cu verbul „cântat” din original, verbul „a cânta”
având un mai mare impact asupra cântului orfic decât „a meni” cu
sinonimele lui: „a destina, a predestina, a ursi, a soroci, a håråzi a
meni” ¿i aminte¿te de o altfel de predestinare ce ar apar¡ine fie
lumii cântecului-descântecului, fie acelei erste Musik din Elegia

întâi a lui Rilke.
2.2. Poemul PASÅREA U (Id.,p. 11; Fig.5) con¡ine în original

¿ase secven¡e, patru a câte patru versuri ¿i cea de-a cincea sec-
ven¡å con¡ine ¿apte versuri. Ei bine, în edi¡ia 2018, în ultima sec-
ven¡å apare un vers în plus (total 8 versuri). Citåm ultima secven¡å
ha¿urând versul în plus fa¡å de original: „Unde råzbate/ silnicul pas,/
lung peste cre¿tet/ cântå un glas./ Cântå prin cea¡a/ care cåzu-/
ve¿nic deasuprå-mi/ pasårea U” (Id., pp. 277-278).

OBS; În PASÅREA U versul al 4 –lea („Cântå prin cea¡a”),
atât prin recuren¡a verbului a cânta, cât ¿i prin apari¡ia unui nou
motiv: cea¡a, se dovede¿te, fårå doar ¿i poate, inutil.

2.3. ECHINOCºIU DE TOAMNÅ (Id.,p. 10; Fig. 6) are în ori-
ginal o structurå de trei secven¡e a câte 4, 8 ¿i 18 versuri, iar în
Edi¡ia 2018, acela¿i poem apare structurat în 5 secven¡e, respectiv
de 9, de 3, de 2, de 4 ¿i de 12 versuri (Id., p. 279).

2.4. Strofa a doua din VÂRSTA DE FIER (Id.,p. 9; Fig. 7 ¿i 8)
este cu totul compromiså, fie prin adåugarea unor termeni în plus:
„fra¡ii ¿i surorile”, fie cå nu este respectat discursul ca atare. Så
urmårim strofa a doua în paralel:

În original:
„Unde, în ce întuneric
¡i s’au ascuns mul¡ii semeni
cu suferin¡a lor adâncå,
te’ntrebi, cåci fe¡ele ce’n preajmå le vezi
sunt improbabile. S’aude sumbrå o ¿oaptå de vânt
cå, de¿i în via¡å încå,
noi suntem amintire doar, fabulå,
desnodåmânt a¿teptând între veac ¿i mormânt”,

iar în edi¡ia 2018 (p. 284):
„Unde, în ce întuneric
 ¡i s’au ascuns mul¡ii semeni ¿i fra¡ii ¿i surorile,
cu suferin¡ele lor, te întrebi.
S-aude sumbrå o ¿oaptå aduså de vânt
cå, de¿i în via¡å încå,
noi suntem o amintire doar, fabulå,
deznodåmânt a¿teptând între veac ¿i mormânt”

De asemenea, primul vers din ultima secven¡å în original,
apare cu forma lungå a verbului a fi la indicativ prezent per. a III-a
sg: „Fericitå este acum numai valea ce are un sfânt!”, iar în ed. 2018,
apare cu forma scurtå a verbului a fi la indicativ prezent per. a III-a
sg.: „Fericitå-i acum numai valea ce are un sfânt!”

2.5. În poemul ÎN TIMP (Id.,p. 24; Fig. 9), primul vers din
original nu este sec¡ionat în douå ca în edi¡ia din 2018. Så urmårim
originalul:

„Natura-¿i împline¿te ciclul ¿i iarå¿i de la cap ¿i-l ia”, fa¡å-n
fa¡å cu În timp din ed. 2018:

„Natura-¿i împline¿te ciclul
 ¿i iarå¿i de la cap ¿i-l ia” (Id.,p. 292)
2.6. În original, ULCIORUL (Id.,p. 19; Fig. 10) este structurat

în douå secven¡e, a câte 8 ¿i 15 versuri, pe când în edi¡ia 2018,
poemul are trei secven¡e inegale, a câte 8 versuri, 4 versuri ¿i res-
pectiv 5 versuri (Id., p. 322).

 3. Aspectul fonetic: Problema fonetismelor consider cå
este la fel de spinoaså când vorbim de corectitudinea unui discurs
liric, unic în felul lui. În acest studiu am comparat originalul din
prezentul dosar (ECCE TEMPUS- VERSURI) cu LUCIAN BLAGA
– OPERA POETICÅ, ed. Humanitas, 2018.

- În JALE LA ÎNCEPUT DE NOIEMVRIE (ECCE TEMPUS –
versuri, p. 7) în original înghia¡å, iar în Edi¡ia 2018 apare înghea¡å
(p. 272)

- În ECHINOCºIU DE TOAMNÅ (Id., p. 10) ecstazul din origi-
nal, în edi¡ii e înlocuit cu extazul (Id, p. 279)

- În LÂNGÅ VATRÅ (Id., p. 7) miazå-zie înlocuit cu cumiazåzi
(Id. p. 276)

- În VÂRSTA DE FIER (Id., 9) ¿i în PRIER (Id.,20) altå-datå
este înlocuit cu altådatå (Id. p. 284 ¿i 314)

- În CÂNTECUL CÅLÅTORULUI ÎN NOAPTE (Id., 12) :
svoneste înlocuit cu zvon (Id. p. 285)

- În ECCE TEMPUS (Id., 8) dela e înlocuitå cu de la (Id., p.
289)

- În PE MUNTE (Id., 12) imperativul fi-mi e înlocuit cu
imperativul corect fii-mi (Id. p. 298)

- În ÎNTÂIA DUMINICÅ (Id.,1), cu svonul mor¡ii El dorea e
înlocuit cu cu zvonul mor¡ii el dorea (Id., p. 312)

- În VLÅSTARUL (Id., 19), soiu din secven¡a 3, devine în edi-
¡ia 2018, soi (Id., p. 322)

- În TABLELE LEGII (Id.,14), ¿i ÎN FAºA UNEI STATUI A
SFÂNTULUI GHEORGHE (Id.,29), chiamå devine cheamå (Id., p.
326, respectiv p. 358)

- În ULISE (Id., 25), depe, pela ¿i chiamå ochiam devin de
pe, pe la ¿i cheamå ocheam (Id., p. 329)

- În OEDIP ÎN FAºA SFINXULUI (Id., 25), iie din strofa 2 ¿i
ghiarele din strofa 3, devin ie ¿i ghiarele (I., p. 331)

- În JUDECATÅ ÎN VALEA FRUMOASEI (Id.,27), cu titlul mo-
dificat în JUDECATÅ ÎN CÂMPUL FRUMOASEI depe devine de
pe (Id., p. 365),

- În CÂNELE DIN POMPEI (Id., 28; Fig. 12), scåpa-voiu,
mu¿ca-voiu ¿i påstra-mi-l-voiu devin scåpa-voi ¿i mu¿ca-voi
påstra-mi-l voi (Id., p. 366)

- În LÂNGÅ UN FLUTURE (Id., 17), sborul, sboare devin
zborul ¿i zboare (Id., p. 404)

- În VEDENIE DANTESCÅ (Id., p. 30; Fig. 13), Iunie, dela ¿i
Paulo devin iunie, de la ¿i Paolo (Id., p. 415; Fig. 13)

- În CETÅºI; ARHIPELAGURI; OCEANE (Id., 27), creiez
devine creez (Id., p. 439)

- În CONVALESCENºA (Id., 9), Martie ¿i sbat devin martie ¿i
zbat (Id., p. 616)

- În BRUMAR(Id., 13), Brumar din strofa 1, devine brumar
(Id.,p. 380)

- În CUVINTE PENTRU PATRU PRIETENI (Id., 11), Luna ¿i
Lunå devine luna ¿i lunå (Id., p. 300)

- În DRUM PRIN CIMITIR (Id., 8), svonul devine zvonul (Id.,
p. 301)

- În DACÅ M-Aª PIERDE (Id., 14), sbor  devine zbor (Id., p.
325)

- În ÎNTÂLNIRI (Id., 5), mereu aceia¿i devine mereu aceea¿i
(Id. p. 374)

OBS: Importan¡a respectårii termenului a¿a cum l-a scris
Lucian Blaga este pe atât de mare, pe cât poetul orfic are privilegiul
de a transforma våzutul în nevåzut, fiindcå, a¿a cum precizeazå
ªtefan Borbely vorbind despre poezia lui R. M. Rilke (Pornind de la
Nietzsche) de¡ine puterea cuvântului ¿i de amânui o realitate care
este ¿i nu este simultan.

4. Aspectul de ordin ortografic ¿i de punctua¡ie:
Ortografia ¿i punctua¡ia din original, la fel, trebuie så se im-

punå cu rigurozitate, cu atât mai mult cu cât mesajul pe care trebuie
så-l transmitå apar¡ine unui mare poet orfic. Nu cred cå Lucian Bla-
ga, poet orfic în care se întâlnesc, resorbindu-se reciproc, plinul ¿i
golul, cuvântul cu tåcerea (ªtefan Borbely, Pornind de la Nietzsche),
ar fi confundat apostroful cu cratima, acestea având fiecare un loc
aparte în economia versului ¿i a cuvântului care, cum însu¿i autorul
Laudei somnuluio spune, este alcåtuit ¿i din tåceri. Întrucât cuvântul
poetului are capacitatea orficå de a construi tåcere, pauza dintre
cuvinte sau dintre frânturi de cuvinte elidate trebuie så fie mai scurtå
sau, dimpotrivå, mai lungå în a¿a fel, încât så imprime melodicitatea
¿i så respecte ritmul inimii sau a pasului.

În aceastå privin¡å, nicio edi¡ie nu respectå diferen¡a dintre
apostrof ¿i cratimå, datoritå impunerii normelor ortografice ¿i de
punctua¡ie apårute în anii puterii populare. Într-o serie de poezii
inedite, Blaga face diferen¡a dintre apostrof ¿i cratimå:

Iatå câteva exemple din multe altele:
BRÂNDUªILE (Id., p. 6): „Brumele s’ au nåscocit”; „ca’ntr’o”;

Brumele s’au nimicit.
ORAª ÎN NOAPTE (Id., p. 23): „Iatå-ne’ sfâr¿it la piatra/ de

pe deal. Adânc în noapte/ ni se’ntinde ’mpårå¡ia./ Ne’n¡elegem doar
din ¿oapte” etc.

ULCIORUL (Id., p. 19): „Sunt în slujbå ¿i n’oiu conteni/ s’o’n-
tre¡in, mul¡umind între patru pere¡i/ frumuse¡ea cu alte frumuse¡i”
etc.

TABLELE LEGII (Id., p. 14): „Astfel din totdeauna’ai ¿tiut/
mâna s’o’ntinzi cåtre rodul ce chiamå din crengi” etc.

ULISE (Id., p. 25): „Se’ntinde mereu clarå”; „s’auzi, în tåcere”
etc.

OEDIP ÎN FAºA SFINXULUI (Id., p. 25): „A¿tept aci cu’ns-
påimântatå bucurie”; „într’un iatac, pe întuneric, între doi”.

EPITAF PENTRU EURIDIKE (Id., p. 7): „Cineva într’o zi te-a
luat, Euridike, de mânå”.

CEAS DE SEARÅ (Id., p. 17): „Cuvânt încearc’a se rosti:/
Veni-va zi! Veni-va zi!”

APOTEOZÅ (Id., p. 4): „Råsåritul e-atât de bogat în pove¿ti
¿i’n luminå/ cå’n orele ce se ridicå (...)”

LEGENDA NOASTRÅ (Id., p. 4): „aci’n påmânteana epocå,
de neguri ¿i humå,/ ¿i’n megie¿e lunare ¡inuturi, de sus”

ÎNGERUL LUMII (Id., p. 15): „Alege-va’ ceasul din urmå/
så’nal¡e cu el numai urne”

ÎN FAºA UNEI STATUI (Id., p. 29): „Când sfântul s’a pornit
prin cel coclaur/ så’nfrunte – hotårât, dar fårå urå -/ primejdia (...)”

BUCUREªTI (Id., p 21): Doar Sågetåtorul/ încerca’ ntr’ o doar
s’apunå (...)”

CÂNTECUL SPICELOR (Id., p. 1): „Spicele’n lanuri – de dor
se’nfioarå, de moarte”; „O vorbå-¿i trec spicele-fete’n våpaie”;

INIMA MEA ÎN ANUL 1940 (Id., p. 9): „Tenebrele n’au capåt,
lumina n’are înviere”;

ECHINOCºIU DE TOAMNÅ (Id., p. 10): „¿i’n vuietul de mân-
tuire/ o ¡in cåtre limanul dincolo de fire./ În cumpåna ¿i’n sfâ¿ierea/
acestui ceas prejmuitor/ vino, stråfundul neguros, rumoarea ce
ne’apaså (...)”;

POD PESTE MUREª (Id., p. 23): „O¿ti trecurå’n veac pe-aci,
¿i Radu cel Frumos (...)/ råpu¿i ¿i ’nvingåtori, stindarde, patimi”
etc.

LÂNGÅ VATRÅ (Id., p. 7): Chiem spre miazå-zi ¿i noapte,
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n’am råspuns./ Så ard singur, orice zare så må’nfrângå/ ursitoarele’
nceputului m’au uns” etc.

CEAS (Id., p. 6): „cå pânå la tine’ n¡elesul lor n’a mai ajuns (...)
ºi-am spus uneori: ia sfatul vestalelor, dacå/ flacåra vrei s’o’ ntre¡ii”;

NORUL (Id., p. 9): „Ce greu råmâne ¿i cât de-anevoie te’n-
demni (...)”;

PE MUNTE (Id., p. 12): Scutul ¿i coiful cu panå/ ia-mi-le ca
de pe-o ranå,/ pune-le-alåturea’n iarbå./ Soarele’n ele så ardå”;

ÎNTÂIA DUMINECÅ (Id., p 1): „(...) în våile acestea a ie¿it.
Din pe¿teri de ne-lume/ ie¿ea så’mpartå’ ndemnuri, poate nume
(...)”;

PRIER (Id., p. 20): „Amurg fecund, din altå vârstå,/ amurg
fecund de Prier e,/ precum a fost ¿i altå datå,/ când Lebåda albå

se’voise/ så’ndure’n albul de narcise/ povara unei lebede”;
CETÅºI, ARHIPELAGURI, ORAªE (Id., p. 27): „Te’ntâmpi-

nå pretutindeni în cåile tale”; „Cum se poate/ lumina lunii odatå s’o
vezi/ ¿i-apoi s’o trådezi/ intrând în întuneri?”;

IOHAN SEBASTIAN BACH (luând parte la Patimi, Id., p. 15):
„Pe gorgone se strecoarå/ o fåpturå’ ncinså’n sfoarå”; „O fiin¡å’n
beznå suie,/ unde-s spini ¿i unde-s cuie”; „ Suflet - dac’ ar fi så fie -
/ n’ar cåta’n a¿a pustie (...);

PSALMUL 151 (Id., p. 16): „Unde-ai cåzut din lume rupt, Tu
care câteodat’/ Te alegeai ¿i’n fa¡a mea ca soarele din mare (...)”;

TU (Id., p. 18): „În mine e¿ti/ ¿i vei domni/ ca’ntr’ un imperiu
un vânt/ aducåtor de miazå-zi”;

PSALM DRAGOSTEI (Id., p. 18): „E încå în mine greul pie-

trelor, dintre acri/ m’am ridicat când zi s’a fåcut (...)”;
PSALM (Id., p 19; Fig. 10): „Umblåm prin marea såptåmânå/

gând cu gând ¿i mânå’n mânå. // ªi cum am vrea så Te slåvim/ pentru
iubirea ce ne-o’ngådui, Elochim!”

SOLSTIºIUL GRÅDINILOR (Id., p. 30): „Mirajul unui dulce
fruct/ îmbrac’un sâmbure amar,/ så ne cadå într’o zi/ nea¿teptat în
palme- dar”.

 În concluzie, privind LUCIAN BLAGA - ECCE TEMPUS-
VERSURI, tind så cred cå apari¡ia unei noi edi¡ii a poeziilor lui
Lucian Blaga ar putea aduce o luminå nouå asupra ineditelor din
opera bardului din Lancråm.

NICOLAE SUCIU,NICOLAE SUCIU,NICOLAE SUCIU,NICOLAE SUCIU,NICOLAE SUCIU,
Dumbråveni, 15 oct.- 1nov.2021

ADEVÅRATELE „INEDITE” ALE LIRICII LUI LUCIAN BLAGA
(foto-copii)

SCRISOAREA LUI BAZIL GRUIA (F. 1): SCRISOAREA LUI BAZIL GRUIA (PE VERSO, SCRISOAREA
OLOGRAFÅ A MONICÅI LAZÅR. FIG. 2):

În perioada 13-15 mai 202213-15 mai 202213-15 mai 202213-15 mai 202213-15 mai 2022, în organizarea Centrului Cultural
„Lucian Blaga” din Sebe¿-Alba, se va desfå¿ura a XLII-a edi¡ie a Festiva-
lului Interna¡ional „LUCIAN BLAGA”, reunind iubitori ¿i cercetåtori ai
operei literare ¿i filosofice de pretutindeni, scriitori, arti¿ti, oameni de
culturå, un numeros public. În invita¡ia trimiså unor participan¡i mai
vechi din Tg.-Jiu (Gheorghe Grigurcu, Zenovie Cârlugea, Zoia Elena Deju)
se precizeazå:

«Parteneriatul durabil pe care l-am construit cu Dumneavoastrå face
ca sosirea primåverii så fie un motiv de sårbåtoare la Sebe¿, prin organi-
zarea Festivalului Interna¡ional „Lucian Blaga”. Primarul Municipiului
Sebe¿ ¿i Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebe¿ au deosebita onoare de a
vå lansa invita¡ia la cea de-a XLII-a edi¡ie a festivalului, respectând fru-
moasa tradi¡ie a lunii mai.

Expresie simbolicå a pre¡uirii pe care Sebe¿ul ¿i Lancråmul o dåruiesc
memoriei lui Lucian Blaga, poetul luminii ¿i filosoful misterelor, Festivalul
Interna¡ional „Lucian Blaga” acordå o aten¡ie specialå organizårii sesiu-
nilor de comunicåri ¿tiin¡ifice, precum ¿i proiectelor editoriale.

Pentru a påstra bunele practici ale festivalului, vå transmitem invi-
ta¡ia noastrå de a fi prezen¡i în paginile publica¡iilor „Caietele Blaga” ¿i

„Pa¿ii Profetului”. A¿teptåm cu interes materialele Dumneavoastrå, dacå
este posibil, pânå la data de 1 aprilie 2022.

Cu aleaså pre¡uire,
Directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebe¿,Directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebe¿,Directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebe¿,Directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebe¿,Directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebe¿,

NADIA DIANA ARSIN»NADIA DIANA ARSIN»NADIA DIANA ARSIN»NADIA DIANA ARSIN»NADIA DIANA ARSIN»

FESTIVALUL INTERNAºIONAL „LUCIAN BLAGA”
edi¡ia a XLII-a, Sebe¿-Lancråmedi¡ia a XLII-a, Sebe¿-Lancråmedi¡ia a XLII-a, Sebe¿-Lancråmedi¡ia a XLII-a, Sebe¿-Lancråmedi¡ia a XLII-a, Sebe¿-Lancråm
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LUCIAN BLAGA  ECCE TEMPUS – VERSURI –  (F 3): CÂNTECUL SPICELOR PAG.1 (F. 4):

PASÅREA U – P. 11 (FIG. 5) ECHINOCºIU DE TOAMNÅ -ID., P. 10 –  (FIG. 6):
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VÂRSTA DE FIER - ID., P. 9 –  (FIG. 7): VÂRSTA DE FIER - FIG. 8

ÎN TIMP - ID., P. 24- (FIG. 9): ULCIORUL - ID., P. 19 –  (FIG. 10):
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JUDECATÅ ÎN VALEA FRUMOASEI - ID., P.27 –  (FIG. 11): CÂNELE DIN POMPEI – ID., P. 28 –  (FIG. 12)

VEDENIE DANTESCÅ –  ID., P. 30 - (FIG. 13) CE SE SCHIMBÅ-N POEZIE – ID., P.26 –  (FIG. 14):
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ªI ºÅRM DUPÅ FURTUNÅ- ID., P.12 (FIG. 15):
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GHEORGHE GRIGURCU

Un reper al poe-
ziei lui Radu Ulmeanu
poate fi consideratå a-
cea prospe¡ime solem-
nå ca de început de lu-
me care îmbinå imagi-
nile grandioase cu senza¡ii primare, ¡åråne¿ti,
frecvent degajatå sub condeiul såu. Totul e sim-
plu ¿i totodatå aducând o melancolie, ce alune-
cå spre patetism: „M-am trezit într-o diminea¡å
plin de påmânt/ ¿i påmântul acela era plin de
cer./ M-am trezit într-o diminea¡å plin de ¡å-
rânå/ ¿i pårea strecuratå prin eter.// Doamne,
m-am trezit cå plâng, pe unde am umblat,/ ce
câini, gudurându-se, îmi linseserå fa¡a,/
Doamne, am hohotit, cum s-a putut/ pe-acolo
så må gåseascå diminea¡a?” (Ar fi fost mai
bine). Intervine un soi de be¡ie pe fond cosmic,
o bucurie acompaniatå de un regret elementar,
cu o notå pe care, pe urmele lui Octavian Goga,
am putea-o resim¡i ca fiind tipic transilvanå.
Deplorarea unei rupturi de trecut care nu e încå
totalå, plinå încå de vibra¡iile unui autoritar
prezent naturist: „Ar fi fost poate mai bine så
råmân privind/ stelele sure curgând ca izvoa-
rele./ Cum a¿ fi vrut så le beau, cum a¿ fi vrut
så le frâng/ mijlocul sub¡ire, picioarele.// Ar fi
fost mai bine så råmân prin påduri,/ så må
legån cu noaptea ¿i cu zåpezile/ ¿i m-am întors
obosit så deplâng/ soarele alb ce îneacå livezile”
(ibidem). Situat pe o largå zonå imaginativå,
poetul då glas unui angelism blagian în
dibuitoare materializare („S-a îmbåtat un înger
de prea multå dragoste/ ¿i umblå pe påmânt
în clåtinare”), spre a face cu putin¡å o comuni-
care cu transcenden¡a: „Atât de grele-i sunt pi-
cioarele încât atunci când calcå/ pe umårul
vreunuia din noi sim¡im sub tålpi påmântul/
încet cum se retrage respirând fiin¡a/ ¿i aerul
devine un nåmol de aur” (Un înger). Dar fondul
temperamental al fiin¡ei auctoriale pare a fi unul
înclinat spre tensiuni, spre asprimi, astfel în-
cât motivul universal vireazå spre variantele
sale geologice, spre o trudnicå manifestare a
materiei în devenire: „påmântul are fisuri,/
trupul meu are o moarte./ Mul¡i dintre fluturi
sunt orbi/ ¿i carnea lor ne desparte.// Lumina
spålåcitå a soarelui/ aduce jaruri pe lume./
Planetele ruleazå în univers/ numai håuri ¿i
spume” (Ardoare). Disperarea mårturisitå e „fe-
cundå”, producând impresia confruntårii cu un
necunoscut advers, monstruos: „secunda se
sparge rânjind/ ca o coajå de nucå/ din care
ies viermii/ cåutând o carne pierdutå” (Ardoa-
re). Atari versuri pot constitui o introducere
crispatå a unui episod erotic cu alurå postpara-
diziacå: „Iar noi suntem singuri ¿optind/ de du-
rere ¿i fericire,/ tu, mireaså cu sânii zvâcnind,/
¿i eu, zguduitul tåu mire.// Iar pe deasupra,
complementarå, senza¡ia surdå cå trece/ o a
doua lume sticlind/ necunoscutå ¿i rece// A¿a
dupå cum tåcerea/ ce fâlfâie peste noi,/ când
ardem ca facle pe ape,/ fragezi, iubito, ¿i goi”
(Ardoare). Pasul urmåtor îl reprezintå notifica-
rea unei ståri morale critice, aparent fårå so-
lu¡ii. Apropierea poeticii de modernism are loc

O poezie transilvanå

printr-un peisaj ce înfå¡i¿eazå elementele pa-
triarhale atinse acum de moarte, asociat cu
tipul unui Dumnezeu confesor. Declinul e frå-
mântat, posedând savoarea amarå a unei des-
få¿uråri fårå scaden¡å. Blaga e pe aproape:
„Înalte coråbii se descarcå în somn,/ puroaie
în hohot spalå oglinzile cerului// ªi iatå, Doam-
ne, zdren¡ele alcåtuirii mele/ spre tine izbuc-
nind/ în continuå revårsare ca zalele nop¡ii,/
flåcåri pudrate cu zim¡i de cenu¿å// Parcul,
grådini în zbucium, în plesnet ¿i glorie/ vântu-
rile întorc lumina spre Dumnezeu/ eu cu ¿o-
pârle pe umeri plângând/ cer ascultare// Fra-
tele meu moare pe ruguri cu picioarele/ îngro-
pate în vatrå lumineazå departe,/ eu sunt ecra-
nul pe care sufletul i se råsfrânge” (Coråbii).
La un moment dat paternitå¡ii divine i se subs-
tituie maternitatea, precum un confesional al
unei intimitå¡i absolute: „Mamå, dezastrul meu
neråsplåtit,/ fânul fiin¡ei mele încet se usucå/
cu carnea plutind în miresme spre tine” (ibi-
dem). Monologul damnårii nu întârzie înså a
reveni la acea atmosferå ruralå care constituie
un numitor comun al majoritå¡ii textelor. Un
suflu aspru al originii porne¿te din concrete¡ea
imaginilor spre a confirma o modalitate ances-
tralå a eului de-a recepta lumea, de-a se recepta
pe sine: „Sunt, catastrofic, propriul meu trup/
¿i groapa mea,/ o carne cosmicå stropind/ cu
stele furibunde universul./ De-atât neant/ cad
în genunchi în fa¡a tuturora/ ¿i-mi bat potcoa-
ve-n cap/ suflând cu aburi mor¡i în constela-
¡ii./ Sunt crezul meu cel mai întortocheat,/ cel
mai avid de lume ¿i de via¡å,/ cu ochii rup¡i în
¡åndåri de iubire./ O roatå sumbrå må
retrage-n somn./ Acum, ajuns la capåtul
luminii,/ pun coarde moi de rocå-nsinguratå/
sângelui meu ce suflå peste noi” (Carbid). Nu
absenteazå dârzenia tipului arhaic care nu se
då înapoi de la o cruzime a raporturilor cu
factorii civiliza¡iei: „De dogmå pus la zid ¿i
împu¿cat,/ plin de tramvaie în cap ¿i cu
momâile/ alåturi, stau pe drumuri, ca så vinå/
råzboaiele, cu avioane huruind./ Sus este
imperiul motoarelor./ Pe jos, prin praful vacilor,
mi¿cå/ din picioare universul, încet,/ pierdut
în min¡ile noastre” (Risc). Pedeapsa cuvenitå
urbei sacrilege ar fi una maximå: „De ce nu ar
exista un ora¿ în apropiere,/ så i se scoatå
unghiile într-un fel,/ cu cle¿tele, din cealaltå
parte a lumii,/ limba så-i fie datå cu jar,/ de
foc ¿i fum så ne plesneascå de durere rinichii”
(ibidem). Mai nou, Radu Ulmeanu pare a se
relaxa totu¿i într-un soi de contemplare a
lucrurilor din preajmå, apte a-i oferi o conciliere

cu „ora¿ul blestemat”. Înaintarea în vârstå tem-
pereazå duritå¡ile, înfå¡i¿ând un minimalism pe
alocuri înduio¿åtor, tangen¡ial la animism: „Am
început så må uit lung la lucrurile din caså/ la
vasele de flori, la tablourile de pe pere¡i, la
cår¡ile din bibliotecå/ întrebându-må în gând
dacå vor sta la fel de nepåsåtoare/ în momentul
în care brusc sau dupå suferin¡e teribile/ voi
muri” (Am început så må uit). E o perspectivå a
despår¡irii fatale care încearcå a-¿i stabili pre-
¡ul afectiv. Declarând cå a început så priveas-
cå în aceea¿i måsurå „pomii de prin grådinå”, a
le îmbrå¡i¿a trunchiurile, „încercând instinctiv
så le iau ceva din energia vitalå/ cu toate cå
nu må pa¿te nici o primejdie”, precum ¿i „fetele
¿i femeile de pe stradå/ ispitit de formele trupu-
rilor”, poetul se justificå prin aceea cå „de toate
astea va trebui så må despart într-o zi/ ca preo-
tul de altar, ca floarea soarelui de razele lui fier-
bin¡i/ ca zilele de luminå” (ibidem). Tonalitå¡ilor
terifiante, secven¡elor apocaliptice le iau locul
sonuri bemolizate, semne ale adaptårii la un
real dispus a se pacifica. Treptat dramatismul
se dizolvå în fluxul traiului cotidian. Chiar dacå
urmåritå cu o anume suspiciune, ora matinalå
se încorporeazå normalitå¡ii: „Trompete neglo-
rioase îmi råsunå în minte/ farduri fel de fel se
aratå retinei/ soarele iese dintre nori ca un
pistrui melancolic/ ¿i miroase a jale” (Trompe-
te). Natura joacå acum rolul unui antidot al cri-
zei, fåcând cu putin¡å o priveli¿te crepuscularå
concluzivå: „Intrå în mare amurgul/ ¿i toate în
lume curg/ iatå, plute¿te pe ape/ cuvântul
demiurg// intrå în mine lumina/ ¿i cerul e
nesfâr¿it/ soarele moare în beznå/ noaptea
grea a venit// totul în jur e iubire/ stelele varså
scântei/ cântecul nop¡ii se-ntinde/ peste noi,
peste voi, peste ei// peste tåcerea luminii/ ¿i
tåcerile noastre/ se laså marea tåcere/ pe ale
lumii dezastre” (Odå). Crea¡ia în cauzå reprezin-
tå a¿adar un periplu prin lumea palpatå
inclusiv pe extremele sale, pânå la fascicolul
de luminå al redemp¡iunii care concede pânå
la urmå a cådea asuprå-i. Avem a face în Radu
Ulmeanu cu un exponent reprezentativ la ora
actualå al poeziei transilvane, capitol important
al literelor noastre, readuså în prezent cu un
suflu nou.

Radu Ulmeanu,Radu Ulmeanu,Radu Ulmeanu,Radu Ulmeanu,Radu Ulmeanu, O sutå ¿i una de poezii.
Antologarea poeziilor, nota biobibliograficå ¿i
selec¡ia reperelor critice apar¡in autorului. Pre-
fa¡å de Zenovie Cârlugea, Editura Academiei
Române, 2021, 192 p. („Via¡a Româneascå”, nr.
1/2022)
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Pe scriitorul orådean PAªCU BALACI (n. 8 mai
1956, la Sebi¿ de Beiu¿, Bihor) l-am cunoscut în 2017, cu
prilejul decernårii Marelui Premiu la Festivalul Inter-
na¡ional de Poezie „Lucian Blaga” de la Lancråm-Sebe¿,
pentru cartea „Zbor clandestin al unui rus îndrågostit de la
ªtei la Moscova ¿i retur” (Ed. „ªcoala Ardeleanå”, Cluj-Na-
poca) – carte pentru care, alåturi de altele, i s-a decernat
titlul de Cetå¡ean de onoare al ora¿ului ªtei (Bihor), dar ¿i
al comunei Telciu (pentru piesa „Fluierul de o¡el” consacra-
tå unui martiraj, prin tragere pe roatå, în 1763 la Salva
(Bistri¡a-Nåsåud), ¡åranul Tånaså Todoran fiind azi trecut
în rândul sfin¡ilor martiri ai neamului românesc de cåtre
Sfântul Sinod al B.O.R.

Poliscriptor cu bibliografie bogatå, debutând cu
poezie la 15 ani ¿i acoperind apoi o plajå culturalå destul de largå (zeci de volume de poezie ¿i prozå,
consacrarea ca dramaturg cu piese jucate atât în cadrul emisiunilor de Teatru Na¡ional Radiofonic,
dar ¿i pe scenele unor prestigioase institu¡ii de profil din Cluj-Napoca, Ia¿i, Oradea, Satu Mare, Cer-
navodå, Bucure¿ti etc.), dl Pa¿cu Balaci este de profesie jurist, mai exact avocat, din 1997 ¿i pânå în
prezent, în cadrul conducerii Baroului Bihor. Dar d-sa a fost ¿i redactor la revista „Flacåra” din Bucure¿ti
(1989-1991), precum ¿i publicist comentator la ziarul de tradi¡ie „Cri¿ana” din Oradea (1992-1996).

Pe lângå pasiunea d-sale pentru teatru, cultivând o cazuisticå socialå interesantå („Naufragiul”,
„Banii n-au miros”, „Victima ¿i cålåul”, „Penelopa se måritå”), inclusiv din domeniul evocårilor docu-
mentar-istorice („Regina ¿i Martirii”, „Martirii Beiu¿ului ¿i Unirea cea Mare”, „Muntele osândi¡ilor”),
poezia este aceea care pune în eviden¡å un bogat fond de idei ¿i sentimente, de tråiri ¿i imagini
dezvåluind o sensibilitate autenticå nu lipsitå de fiorii transcendentului ori de ispitele spiritualitå¡ii
multiculturale, precum în mai toate cår¡ile: „50 de sonete” (1994, cu o prefa¡å de Ion Simu¡), „Când
îngerul aduce cheia” (1998), „Poeme” (1999), „Sonetele cåtre Iisus” (I -2000, II - 2002), „Sonetele
grece¿ti” (2002), „O cålåtorie în Grecia” (2004), „Via¡a lui Iisus în treizeci ¿i trei de tablouri” (2004),
„Slåve¿te suflete al meu pe Domnul (2007), „Sonetele germane”. Biblioteca revistei „Familia” (2009),
„Epistole din Sebi¿” (2010)...

SONETELE LANCRÅMULUI (Editura „ªcoala Ardeleanå”, Cluj-Napoca, 2021, 84 p.) este o
carte dedicatå satului natal al lui Lucian Blaga, în general lumii marelui scriitor ¿i diplomat, despre
poezia, dramaturgia ¿i filosofia cåruia liceanul de la „Samuil Vulcan” din Beiu¿ afla lucruri foarte
interesante („cu emo¡ie ¿i devotament”) gra¡ie profesorului såu de limba ¿i literatura românå Milan
Martinov (evocat în sonetul 14: „Atât iubea pe Blaga – un dascål mare...”). Mai ales cå la Beiu¿ se
stabilise fratele poetului, farmacistul Liciniu Blaga (decedat la Cluj în 1924), iar mai târziu autorul a fost
coleg de barou cu Voicu David, nåscut în Lancråm ¿i fost coleg de ¿coalå cu viitorul prozator D. R.
Popescu, bihorean dinspre mamå. Iatå atâtea motive pentru poetul sebi¿ean din Bihor de a purta
Lancråmului un sentiment de pre¡uire aparte ¿i de a veni la festival, mai întâi, ca „simpli spectatori la
acest mare ¿i distins festival de poezie”, cunoscând scriitori români ¿i stråini invita¡i, istorici, critici
literari renumi¡i, academicieni ilu¿tri, „astfel cå ne-am întors la Oradea cu temele fåcute ¿i cu dorin¡a
intenså de a reveni”. Edi¡ia a XXXVII-a s-a dovedit fastå pentru scriitorii orådeni, premiile acordate
poe¡ilor Pa¿cu Balaci, Mihaela Dindelegan ¿i Gheorghe Vidican råsplåtind talentul participan¡ilor ¿i
legitimându-le un oarecare statut pe calea afirmårii literare. Pe deasupra, sculptorul bihorean Cornel
Durgheu, fost decan al Facultå¡ii de Arte Vizuale din Oradea, a donat Casei memoriale din Lancråm
un imens tablou basorelief reprezentându-l pe poetul Lucian Blaga. Fiind de fa¡å, dupå cum ne men-
¡ioneazå într-un „Cuvânt înainte”, alåturi de cei ce ¿i-au adus mereu „o contribu¡ie constantå la bunul
mers al festivalului” (Ion Mårginean, Mircea Popa, E. Nistor, Al. Surdu, Zoia Elena Deju, Gheorghe
Grigurcu, Horia Bådescu, Constantin Cuble¿an, Constantin ªalapi ¿.a.), în¡elegem exact inten¡ia
poetului Pa¿cu Balaci de a eviden¡ia, „în chiar anul pandemiei”, în cele 40 de sonete ale volumului (plus
încå douå la final), un „omagiu binemeritat adus poetului Lucian Blaga, cu ocazia împlinirii celei de-a
40-a edi¡ii a festivalului de poezie care-i poartå numele”, precum ¿i tuturor oamenilor de culturå ¿i
scriitorilor care de-a lungul celor patru decenii (din mai 1980) au fåcut ca „mirabila såmân¡å (...) så
rodeascå mereu în sufletele noastre oriunde ne vom afla”...

În prefa¡a intitulatå „Lucian Blaga în lumea sonetelor”, criticul ¿i istoricul literar Mircea Popa îl
nume¿te de la bun început pe autor „un as al sonetului”, având desigur în vedere numeroasele cår¡i de
sonete din bibliografia lui Pa¿cu Balaci, care, ca înainta¿ul såu, ie¿eanul Mihail Codreanu, ¿i-a botezat
casa de la Oradea cu denumirea „Casa sonet”. Debutând în 1994 cu volumul „50 de sonete”,- un gest
„de sfidare la adresa postmodernismului în vogå” (Ion Simu¡) -, poetul s-a îndreptat, începând cu al
doilea volum, „Când îngerul aduce cheia” (1998), cåtre o poezie religioaså, dupå cum rezultå din
titlurile deja amintite mai sus. Poetul a cålåtorit prin Europa, îndeosebi prin Germania, Italia ¿i Grecia,
prilej de a compune noi ¿i noi volume de sonete, amintind aici: „Sonetele grece¿ti” (2002), „Sonetele
germane” (2009), „Sonetele Sfântului Munte Athos” (2016), dar ¿i „Epistolele cåtre români de la Sfântul
Munte Athos” (2018).

Desigur, întâlnim în sonetele dlui Pa¿cu ¿i lumea mai apropiatå a poetului, locurile ¿i oamenii
Beiu¿ului (precum, în câteva cår¡i, iubirea unui inginer rus Ivan de la mina de uraniu din Båi¡a-Bihor
pentru o rusoaicå din Moscova, Liudmila Zenaida, pentru care autorul unor înflåcårate scrisori zboarå
clandestin cu o navå „Antonov 2", cu escalå la Kiev. Estimp, studenta Liudmila era ¿i în gra¡iile colegului
de facultate Mihail Sergheevici Gorbaciov, nimeni altul decât viitorul pre¿edinte al URSS-ului – poveste,
desigur, fabuloaså, incredibilå!)...

*
Cu acest titlu de sonoritå¡i evocatoare, SONETELE LANCRÅMULUI este o carte sui generis

dedicatå în întregime marelui poet transilvan, autorul sugerând o apropiere nu numai paronimic-
onomasticå între Sebi¿ul de Bihor, satul natal, ¿i Sebe¿ul din jude¡ul Alba, cåruia îi apar¡ine azi
Lancråmul, în care î¿i doarme somnul de veci poetul eternitå¡ii nåscute la sat.

„Sunetele lacrimei” intuite de Blaga în denumirea Lancråmului natal („Sat al meu ce por¡i în
nume/ sunetele lacrimei...” – poemul „9 Mai 1895" din vol. „Nebånuitele trepte”, 1943) i-au sugerat,
desigur, dlui Pa¿cu Balaci titlul volumului „Sonetele Lancråmului”, care decanteazå imagini, date,
biografeme, în general aspecte de biobibliografie blagianå ¿i din binecuvântatul areal istorico-geo-

PPPPPa¿cu Ba¿cu Ba¿cu Ba¿cu Ba¿cu Baaaaalaclaclaclaclaciiiii DE LA „SUNETELE LACRIMEI” LA
„SONETELE LANCRÅMULUI”

grafic al localitå¡ii impregnatå de spiritul genialului
poet. Virtuoz al sonetului pe care-l cultivå de peste
trei decenii, autorul î¿i începe „excursul” omagial cu
o „defini¡ie” a acestei specii de poezie cu formå fixå,
sonetul fiind formal asemånat cu o clepsidrå de ar-
gint „cu nåri înguste” (brâu sub¡ire), amânând cât
poate de mult „marea trecere”: „Sonetu-i fagurele de
poezie,/ Doar pentru cei chema¡i så îl deguste,/ Clep-
sidrå de argint cu nåri înguste/ Ca så ne facå moartea
mai târzie.” (Defini¡ia sonetului)

Încå din primul sonet putem realiza cum, din-
colo de o bunå asimilare a liricii blagiene cu imagi-
nile ei memorabile, eviden¡iate de la început de criti-
cul E. Lovinescu („Cine aude-n noapte cum se spar-
ge/ De geamuri, snopul razelor de lunå...”), dl Pa¿cu Balaci se dovede¿te un experimentat mânuitor al
endecasilabului, cu ritm trohaic, hotårât ca un menestrel învestit a împårtå¿i lumii povestea nemuri-
toare a Lancråmului transilvan, loc la fel de celebru precum Ipote¿tii lui Eminescu sau Rå¿inarii lui
Goga:

„Lancråm – verset ¿i port cu o poveste:
A fost odat’ demult, în Transilvanii...,
De care vreau în lume så dau veste:
Aici se scad, nu se adunå anii,
Cå vin din depårtåri de mii de verste
Romantici menestreli så-mpartå danii.”

(Cine aude-n noapte cum se sparge...)
Dupå aceastå „deschidere” anun¡atå public ¿i omagial de menestrelul orådean, confratele mai

mic al marelui „låncrånjan”, începe decantarea „pove¿tii”, cu evocarea unor date importante din bio-
grafia poetului. Al doilea sonet, „Când ºara se-ntregi dupå Unire...”, - momentul astral al Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, la care poetul a participat, fratele lui, Lionel Blaga, primar al
Sebe¿ului såsesc, având un rol important alåturi de marii unioni¿ti – ne reaminte¿te de debutul din
1919 cu „Poemele luminii” considerat de Iorga un „dar” pe care Ardealul îl aduce la reîntregirea ºårii:
„Când ºara se-ntregi dupå Unire,/ Sosi din Lancråm alt fel de Poet,/ Mut ca o lebådå, anahoret:/ Poemele
luminii-s mântuite,// Dând versului o nouå vie¡uire/ Despre un neam de seamå, dar discret,/ Din strana
lui cioplitå-n epitet,/ Punându-ne pe cap cununi de mire.// Nu a venit Ardealul fårå zestre/ La nunta
a¿teptatå mii de ani,/ Ci cu-ale Paradisului ferestre,// La Cina cea de tainå, cu ciobani,/ Aur, cetå¡i,
påduri, statui ecvestre/ ªi-un nou Orfeu nåscut între ¡årani.”

Poetul simte cå trebuie aduse unele låmuriri, desigur nu pentru cititorul ini¡iat în biobibliografia
Blaga, ci pentru un public mai larg, de aceea introduce la sfâr¿it o sec¡iune consistentå de „Note”, în
care se regåsesc explica¡iile detaliate ale unor trimiteri din sonete (bunåoarå nota nr. 8, întinså pe mai
mult de opt pagini, evocå, într-o strânså documentare, rela¡ia lui Lucian Blaga cu Nicolae Iorga, de-a
lungul anilor, de la admira¡ia ini¡ialå ¿i elogiul istoricului cårturar, la respingerea in integrum a poetului
¿i filosofului!). Rela¡ia poetului cu båtrânul „proclet ranchiunos” este evocatå în sonetul „De la admi-
ra¡ie la urå...”

Urmåtorul poem, „Dealul ¿i valea care ne-nconjoarå...”, trimite direct la viziunea „spa¡iului
mioritic” din filosofia culturii, de¿i poetul a mårturisit cå altul a fost relieful ce i-a sugerat „adevåratul
meu spa¡iu mioritic”. În continuare sunt evocate realitå¡i ale locurilor natale, precum „Râpele Ro¿ii”,
fabuloasele concre¡iuni geologice comparate de poet în „Hronicul vârstelor” cu coloanele unor vechi
temple egiptene ¿i care se gåsesc în romanul postum „Luntrea lui Caron”, în vertijul lor gåsindu-¿i
sfâr¿itul filosoful Leonte Påtra¿cu, un alter ego al Poetului, ca ¿i Axente Creangå din aceea¿i scriere.
Sonetul, - reamintind de „visul” poetului de a privi din locul de veci Râpile Ro¿ii, înså nesocotit de
autoritå¡ile care au obstaculat perspectiva cu o salå de sport amplasatå pe aliniamentul vechiului gard
din piatrå demolat! – face vorbire în urmåtoarele trei strofe de „lupta de claså” prin care „sini¿trii,
gåuno¿ii” ¿i „ulcero¿ii mânca¡i de gelozie” l-au vorbit de råu pe poetul propus la Premiul Nobel, conside-
rându-l „demn a fi doar de Canal” („Locu-i de veci, prin ultim testament...”). Ar mai fi ceva de spus ¿i
precizat în aceastå chestiune, noi considerând mai reu¿it urmåtorul sonet, al 5-lea, „În Canionul sterp
al României...”: „În canionul sterp al României/ Sunt Râpe Ro¿ii, turnuri, piramide;/ Nici firele de
iarbå mici, timide/ Sau vrejul lung ¿i încurcat al viei,// Nu se ivesc pe pantele pustiei./ Dar un Poet din
sat såpând firide/ Aflat-a române¿ti cariatide/ Pentru ai lui de-aici cosmografie...” Sau, la fel de reu¿it,
al 6-lea sonet, „Nu a-ncetatcalvaru-i dupå moarte”: „Nu a-ncetatcalvaru-i dupå moarte:/ Ei, neo-comu-
ni¿tii-au înål¡at/ Lângå mormântu-i, anodin palat/ Ca så nu vadå Primul Între Arte// Cele-ale Râpei
Ro¿ii stranii boarte/ ªi astfel testamentu-i fu-ncålcat/ De-o pletorå de activi¿ti de stat/ Obedien¡i,
flåmânzi ¿i fårå carte.// E prigonit poetul Blaga – acum/ ªi neglijat la manuale-n ¿coalå,/ Discursu-i
academic este scrum,// Iar pruncii no¿tri amårâ¡i se scoalå/ Prin alte ¡åri, cåror plåtesc uium,/ Mânca¡i
încet de-a pribegiei boalå.” Cå poetul trece „acum” printr-o vreme de „prigonire”, fiind „neglijat” de
manualele ¿colare – asta este iarå¿i o chestiune discutabilå, de vreme ce locul såu este bine fixat în
cadrele „modernismului” interbelic, iar opera este editatå, slavå Domnului, sub auspiciile prestigioasei
Edituri HUMANITAS ¿i se bucurå de unanimå pre¡uire...

Înså, verbul poetului este, cum se vede, plin de indignare ¿i de acuze istorice, vitriolant la adresa
„neo-comuni¿tilor” mai mult locali, cåci cei de la Centru, au încuviin¡at editarea operei (edi¡ia Dorli
Blaga) ¿i, în 1980, au aprobat ini¡ierea Festivalului Na¡ional, transformat cu timpul în Festival Inter-
na¡ional (de amintit, ca fapt concret-istoric, de¿i poetul nu o face, pe unii din stâlpii de zeci de ani ai
Festivalului, „umblând la Centru dupå semnåturå”: poetul albaiulian Ion Mårgineanu ¿i regretatul di-
rector al Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebe¿, profesorul Gheorghe Maniu).

În sonetul cu numårul 9 („Monologul poetului Lucian Blaga”), dl Pa¿cu Balaci aminte¿te de anul
1914, când poetul, spre a evita mobilizarea în armata cezaro-cråiascå, a optat pentru Facultatea de
Teologie de la Sibiu, mutatå provizoriu, dupå intrarea României în råzboi (august 1916), la Oradea,
„ora¿ trepidant” necunoscut de junele student pânå atunci, unde va trebui så-¿i treacå „examenele de
anul II, cu care eram încå o datå în restan¡å!”, conform mårturisirii din „Hronicul ¿i cântecul vârstelor”...
Sonetul merge pe construc¡ia unui solilocviu, tânårul Lucian întrebându-se, precum eroul lui Stendhal
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aflat între „ro¿u” ¿i „negru”, care va fi drumul såu în via¡å: „- Ca ¿i eroul lui Stendhal ¿i eu/ Sunt pus
s-aleg între ro¿u ¿i negru:/ Så-mbrac stiharul de preot integru,/ Ori tunica de-o¿tean, lucind mereu?”
Desigur, poetul nu a optat ¿i nu a avut chemare pentru niciuna din ipostazele prezumate, ¡intele vie¡ii
sale fiind filosofia ¿i poezia (literatura)...

Încå un motiv de mândrie ¿i apropiere de amintirea lui Lucian Blaga, decantatå în cele 42 de
sonete, ceea ce presupune o bunå cunoa¿tere a biobibliografiei. Dar, în acela¿i timp, ¿i recunoa¿terea
ipostazei modeste a orådeanului, cam cum ar fi gândit însu¿i tânårul student teolog, care va îmbrå¡i¿a,
înså, Filosofia, devenind student la Viena, dupå încheierea studiilor la Sibiu: „Ce mic må simt eu în
Oradea Mare/ Cu-atât de multå vorbå stråineascå!/ Spre Lancråm, chiar pe ger ¿i sub ninsoare,// A¿
vrea så zbor: doar aripi så îmi creascå!/ Ca Slavici spun: Din Bucure¿ti råsare/ Un soare pentru limba
româneascå!” („Monologul poetului Lucian Blaga”, 9).

Dar pânå la sejurul teologic de la Oradea, este de amintitå ¿coala din Sebe¿ pe frontispiciul
cåreia se aflå deviza goetheanå iluministå ca un îndemn general adresat ¿colarilor pentru a deveni
cetå¡eni liberi: Bildung ist Freiheit, „Bildung” având aici – credem noi - nu atât în¡elesul general de
„Culturå” ci pe cel de „învå¡åturå”/ „carte”, deviza-îndemn sunând cam a¿a: „Învå¡åtura e libertate”
(sonetul 10, „Bildung ist Freiheit! Asta mi-e credin¡a”, scris cu italice, transcriind temeinicul ¿i neabåtutul
gând al ¿colarului îndrågindu-l pe Schiller, poetul atât de pre¡uit la gimnaziul såsesc din Sebe¿).

Sonetele, dincolo de pelerinajul periodic al autorului lor la Lancråm, de „Ziua Europei”, aduc în
paginå, deopotrivå, realitå¡i ¿i idei din opera blagianå, precum priveli¿tea îndepårtatå a Apusenilor,
patria „vâlvelor” („Da¡i-mi un trup, voi, Mun¡ii Apuseni...”, 13), Mure¿ul („Luntrea lui Caron trece peste
Mure¿...”, 15 – de corectat cå nu în timpul sejurului diplomatic din Portugalia „a scris volumul Luntrea
lui Caron”, cf. notei 25, de la p. 77!, ci mult mai târziu, în anii ’50), amintirea fratelui farmacist Liciniu
din Beiu¿, chiar „morga de la Clinici” unde „întins pe-o targå, fårå lumânare/ zåcea pe spate Anonimul
Zeu” („La morga de la Clinici, pe Hasdeu”, 30).

Poet al „misterului” („Cum vechii greci au introdus vocala”, 16), concepând ca eminen¡å supremå
a ordinii cosmice pe „Marele Anonim” („Între råzboaie, Blaga-a fost supus...”, 34), dar ¿i creator de
lumi poetice, Blaga – scrie autorul – ne-a dat o „grådinå transilvanå” de rarå frumuse¡e („Cum
descindea cu tiocuri de rå¿inå...”, 23):

„În ea gåse¿ti corole de minuni
Cumpeni de ape, de albine rare
ªi Cur¡ile de dor, dupå furtuni,
Mirabile semin¡e, psalmi, altare,
Sufletul satului legând genuni
ªi paradisurile-n destråmare...”
În definitiv, „Om de culturå, adânc, universal...”, 22 (precum aminti¡ii Iorga, Hasdeu, Cålinescu,

Cantemir, Pârvan, Milescu), Blaga este „unicul Poet a cårui moarte/ Adusu-ne-a aminte despre daci/
(...)/ Bardul din Lancråm fost-a-nmormântat/ În ziua când a råsårit pe lume;/ La nimeni nu s-a-nchis
a¿a curat// Al vie¡ii cerc cu-obada-nfiptå-n hume:/ Râsul ¿i plânsul s-au amestecat/ În lutul ce a¿teapå
al såu nume.” („Semnifica¡ia mor¡ii poetului Lucian Blaga...”, 27).

Filosof al culturii lansând teza „spa¡iului mioritic” ori ideea privind „boicotul istoriei”, Blaga este
socotit summasummarum, notcomparable, altfel zis, expressisverbis, „cea mai completå personalitate
din România”, ridicându-se, vorba aceluia¿i Cioran citat, „la acela¿i nivel pe toate planurile” (cf. sonetul
33: „Poesie, teatru, prozå ¿i eseu...”). Ipostaza celor 13 ani petrecu¡i „în slujba diploma¡iei”, cum ar zice
poetul, o avem în sonetul 38, „Lucian Blaga – poetul diplomat”, ¿tiindu-se cå în primåvara lui 1939
Blaga a renun¡at la acest îndelungat ¿i itinerant serviciu „confortabil” pentru a se stabili la Cluj, pre-
luându-¿i catedra de la Universitate, pe care o visase încå din 1924.

„Cel mai micu¡ copil dintre cei nouå? Ajuns-a cel mai mare: ca-n Scripturå!”, versificå astfel dl
Pa¿cu Balaci („Cel mai micu¡ copil dintre cei nouå”, 28), poetul urmând pânå la urmå „O via crucis între
Cluj ¿i Lancråm” (31). Nu lipsesc amintite: rela¡ia cu Octavian Goga (29, 32), gimnaziul såsesc (10) ¿i
catedrala evanghelicå din Sebe¿ (Blaga însu¿i fiind „o catedralå-a fiin¡ei, româneascå”, 35), ora¿ului

acesta såsesc, denumit când Sabesium, când Mühlbach / Pârâul Morii, fiindu-i dedicat sonetul 37,
„Sonetul ora¿ului Sebe¿”: „Stråvechiul râu ce poartå mult pietri¿/ Adus-a dintre Mun¡i filon de aur,/
Råmas în Lancråm sub un mal piezi¿,// Deasupra-a råsårit un pui de laur:/ Un prunc tåcut sub ver-
de-acoperi¿/ A devenit prin vremi sublimu-i faur.” Dar, så re¡inem, nu din Apusenii auriferi izvorå¿te
Sebe¿ul, ci din Carpa¡ii Meridionali stråbåtu¡i, pe Valea Frumoasei, de Transalpina, care urcå din
Valea Lotrului muntele pentru a coborî la Rânca, iar de aici în Novacii Gorjului... Drum pe care îl urmase
¿i Eminescu la 16 ani, venind de la Rå¿inari ¿i trecând cu turmele transhumante prin „vama cucului”,
pentru a ajunge la Râmnicu-Vâlcea, apoi la Bucure¿ti...

Destinul lui Blaga nu ar ilustra decât predestinarea unui „Valah suind Golgota stråmo¿eascå...”
(36), pentru care sonetul ia forma rugåciunii:

„A¿azå-l, Doamne, pe Poet în plaiul
Cel mai de sus ¿i preacurat din ceruri,
Dezleagå-l de påcate ¿i misteruri
ªi pune-l gråmåtic peste tot raiul.”

(„Rugåciune pentru poet”, 40)
Dacå penultimul sonet („În cåutarea gorunului magic”, 41) creioneazå ideea acestui „soi de

cedru tandru, carpatin”, amintindu-ne de „cedrii Libanului” din „Cântarea cântårilor”, ultimul, „Adio,
dar råmân cu tine, Blaga...” (42), insinuând o jocularå familiaritate, evocå în ter¡inele cu endecasilabi
în ritm trohaic magicul „templu” din pietre al Poetului menit så înfrunte Timpul, el însu¿i fiind un zeu
zalmoxian preschimbat în Român:

„Tu pietre – ai adunat la magic templu
Så gåzduie¿ti Zalmoxele pågân,
Ce ni l-ai dat la to¡i stråbun exemplu
De zeu ce preschimbatu-s-a-n Român.
De aceea vin la Lancråm så contemplu
Locul din lume unde så råmân...”
A¿adar, o cântare-omagiu aduså „Zeului” din Lancråm, ba chiar o evocare a biografiei spirituale

¿i a roadelor bibliografice, autorul men¡inându-se în aceastå ipostazå de elogiu lipsit de orice rezervå,
împingând totul cåtre o recunoa¿tere supremå ¿i, sfâr¿ind, cum se vede, în spiritul unei „zeificåri”... Ei,
aceastå rostogolire în mit a personalitå¡ii lui Lucian Blaga, a tot ceea ce se leagå de „Pa¿ii Profetului”
umblåtori, îndeosebi, prin geografia mirabilå a Lancråmului natal, då poeziei un aer de sacralitate
intangibilå. A¿a s-a întâmplat ¿i cu Eminescu, proiectat în perspectivå miticå, ba chiar într-o sacralitate
justi¡iarå („Eminescu så ne judece”!), cerându-se, la un moment dat, beatificarea, transformarea în
cult bisericesc, cu drept de icoanå etc. Ceea ce este profund gre¿it – cåci nu iubirea oamenilor ar fi mai
presus, ci transformarea în „idol”, „zeificarea”... (observa¡ia aceasta a fåcut-o criticul Gheorghe
Grigurcu la volumul nostru de poeme din 2014, „Lythiada”, sugerând într-o metafizicå oarecum
omagialå „epopeea pietrei”, carte dedicatå lui Constantin Brâncu¿i – ¿i nu gåsim observa¡ia respectivå
lipsitå de spirit critic ¿i tâlc!)...

Atât de impregnate de o coloristicå omagialå ¿i engramate de o misticå a adora¡iei, „SONETELE
LANCRÅMULUI” – carte, în general, originalå, plåcutå ¿i deosebit de atractivå, chiar premiabilå la o
viitoare edi¡ie a Festivalului – nu ar fi pierdut din ideatica ¿i estetica sa dacå, dincolo de fascina¡ia
pre¡uirii fårå rezerve, ne-ar fi aråtat din când în când måcar ¿i fa¡ete ale omului Blaga, supus punctual
condi¡iei existen¡iale, un Om „per pedesapostolôrum” sau „per aspera ad astra”, mai apropiat de
lumea din care a plecat ¿i în lutul cåreia se va reîntoarce pentru totdeauna, „per Crucem ad Lucem”...
Oricum, Blaga-omul este excedat în „Sonetele Lancråmului” de imaginea plutitor-ideaticå ce i s-a
creat în timp, când de „catedralå a fiin¡ei române¿ti”, când de zeu „Zamolxe” al unui templu, când de
„Zeu ce preschimbatu-s-a-n Român”... Mai exact zis, cu vorbele lui Noica: Dacå secolul al XIX-lea a
fost al lui Eminescu, secolul al XX-lea este al polihistorului Lucian Blaga, spirit enciclopedist...

ZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEA
Tg.-Jiu, 15 Ianuarie 2022Tg.-Jiu, 15 Ianuarie 2022Tg.-Jiu, 15 Ianuarie 2022Tg.-Jiu, 15 Ianuarie 2022Tg.-Jiu, 15 Ianuarie 2022

ZECE
De zece ori m-am închinat
în fa¡a miliardelor de stele tåcute

pe zece cai am cålårit
în fa¡a întrista¡ilor heruvimi din icoane

prin zece fluvii am trecut înot
¿i încå nu am aflat ceea ce caut

cânt  lângå un rug aprins în noapte
eu sau vântul din flaut

LUMINÅ

Luminå de maci înflori¡i
luminå de piatrå, de påsåri ¿i de nisip,
de arbori ce dialogheazå cu cerul.

Luminå de primåvarå târzie,
luminå  în care
pe o plajå pustie
femeia ¡i se deschidea ca o scoicå
ochii ¿i sânii ei erau pe atunci
strålucitori ca perlele.

Lumina în care
tânår
purtam  marea
în buzunarul de la piept.

poemeIon CRISTOFOR

SEARA
Soarele-¿i închide måcelåriile sale pe  mare

Seara hråne¿ti iepurele alb de caså
cu felii de morcovi, varzå ¿i apå curatå
surâsul tåu are strålucirea unei ghilotine.

LUMINÅ A IERNII
Luminå a iernii
tålåzuind ca sângele-n vene

ca vråbiile
pe cele câteva firimituri risipite
de la fereastrå de båtrânul orb

¿i sufletul aruncându-se
în strålucirea de-o clipå
a miracolului.

SUB LUMINA DE LUNÅ
Sunt nop¡i în care o femeie necunoscutå
Då foc vârstei tale
În lanul de grâu.

În curte atârnå pe sfoarå
Albe cåmå¿ile tale suspinând vânzolite
Poate destinul ce geme când vântul le umflå
Ca pe o pânzå de corabie.

Acum trupa de acroba¡i ce-o urmåre¿ti de la geam

A dispårut într-un nor
S-a ascuns dupå lunå.

Urmåre¿ti zborul
     fluturelui cap-de-mort
Limbajul lui secret
Prin care arborii converseazå cu mor¡ii.

Dupå cum aurul pårului ei
Vorbe¿te inimii mele
Când constela¡ii îndepårtate ¿u¿otesc în apele râului.

Sub lumina de lunå
Sânii tåi sunt doi mun¡i
Sub care råsare sau apune dragostea mea.

COPACUL DIAVOLULUI

Citesc în ziare cå undeva
prin Africa de Nord
cre¿te un arbore-minune.
Scoar¡a lui con¡ine atâta fosfor
încât exploratorii citeau
la lumina acelui „copac al diavolului”.

Oare de ce nu importå guvernul nostru
arborii aceia fosforescen¡i?
Poe¡ii ar sta dracului
så-¿i ude arborele
så-l tundå.
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Ion  TIon  TIon  TIon  TIon  TAAAAALLLLLO ªO ªO ªO ªO ª
Culturå oralå ¿i scriså din secolele XV-XXCulturå oralå ¿i scriså din secolele XV-XXCulturå oralå ¿i scriså din secolele XV-XXCulturå oralå ¿i scriså din secolele XV-XXCulturå oralå ¿i scriså din secolele XV-XX

(Editura ªcoala Ardeleanå, Cluj-Napoca, 2021, 426 p., 16x23cm, cu ilustra¡ii)(Editura ªcoala Ardeleanå, Cluj-Napoca, 2021, 426 p., 16x23cm, cu ilustra¡ii)(Editura ªcoala Ardeleanå, Cluj-Napoca, 2021, 426 p., 16x23cm, cu ilustra¡ii)(Editura ªcoala Ardeleanå, Cluj-Napoca, 2021, 426 p., 16x23cm, cu ilustra¡ii)(Editura ªcoala Ardeleanå, Cluj-Napoca, 2021, 426 p., 16x23cm, cu ilustra¡ii)

Iar la lumina frunzelor
a scoar¡ei lui
în friguroasele nop¡i ale iernii
ar citi sau ar pune în versuri
cuvântårile domnului prim-ministru.

Lumea n-ar mai råcni în pie¡e
precum bo¿orogul acela libidinos
„Luminå, mai multå luminå”.

Nimeni n-ar mai deplânge
scurgerea anilor plini de verdea¡å ai tinere¡ii
cåci verdele arbore ar fi gata tot timpul
så se pråbu¿eascå pe ei, så-i termine
scåldându-i cu lumina lui africanå.

Nimeni n-ar mai ofta
dupå lampa lui Ilici.
Guvernul ar da lovitura...

CASTANUL
Cândva vei scoate muguri precum acest castan
Din degete, din pleoape ¿i chiar din burdihan
ªi mieii primi în turme pe tine vor dansa
Prin cimitirul verde ce-a devenit tarla.

Mierlele toate vor cânta nebune
ªi ciocârlii în ceruri vor arde -a-nchinåciune.
Sub cerul beat de soare ¿i plin de diamante
Î¡i vei aduce-aminte un vers uitat  din Dante.
Despre iubirea purå, ce sori ¿i stele mi¿cå
Cum vântul, sus pe caså,  o palidå mori¿cå.

Pe când în cåi lactee se-aprind to¡i licuricii
Vei såruta, uscatå, din prag mâna bunicii.
Cu primåvarå întoarså, candele an de an
Sfinte se aprind în bra¡ul båtrânului castan.

ORB PRINTRE ORE
ªcolindu- ¡i inima pentru
Nesfâr¿ita tåcere a a¿trilor.

Te vor recunoa¿te oare pietrele
pe care î¡i sprijini fruntea umilit
¿i låtratul se va întoarce vreodatå
în gâtlejul acestor ogari ce-¡i înso¡esc umbra?

Veghe ¿i somn pe marginea pråpastiei
în timp ce verbele î¡i pârjolesc ceafa
cu nimbul lor pustiu.

ZÅPADA PORNEªTE LA DRUM

Zåpada porne¿te la drum
cu arbori ¿i påsåri

Sub acoperi¿ul strigåtului
greu cade nåvodul peste întrebårile zilei

Câteva båtrâne spalå mesele mor¡ilor
aprind lumânårile galbene
din ceara albinelor.

ªi flåcåruia primelor brându¿e abia pâlpâind în råzor
î¡i ¿opte¿te
e¿ti fiul unui lung ¿ir de ¡årani
al unor cruci de lemn putrezite.

LA TOMIS
Neînduplecate, atavice voci te colindå
lângå o mare calmå
cum stai rezemat de o piatrå, de o statuie de sare
ros de îndoieli, bântuit de iluzii
gânduri întunecate te târåsc
cåtre cavernele modernitå¡ii.

Ascul¡i claxoanele îndepårtate
sålbatica muzicå a barurilor de noapte
sau strigåtele nedeslu¿ite
ale îneca¡ilor din larg
¿i vântul ce geme ca un animal rånit.

Fiecare cuvânt pe care-l roste¿ti acum
e ca ¿oaptele orbului
mårturisindu-¿i numele ¿i stirpea
doar beznei sale låuntrice.

Fiecare frunzå din arborii abia fo¿nind
anun¡å apropierea marelui,
neînduråtorului anotimp.

La Tomis plângi ne¿tiut de nimeni
cu ochii încårca¡i de puzderia de stele.

Cine din îndepårtatele constela¡ii
ne mai aude oare acum
când noaptea î¿i face culcu¿
în inima fremåtând sub coastele mele.

MELCII ªI LUNA

Moartea te-a¿teaptå uneori la maså
cu un pahar de vin ro¿u în fa¡å

ori te întâmpinå în prag cu drågålå¿enie
cu surâsul unei superbe femei ce-¡i ¿opte¿te
poezia dragul meu nu e decât o frânghie albastrå
cu care så te spânzuri de arborii cerului

sau o cåru¡å hurducându-te toatå noaptea pe
un drum de ¡arå

pentru ca brusc så te treze¿ti diminea¡a
locuitor într-o veche limbå necunoscutå
¿i så consta¡i cå melcii au mâncat încå odatå luna.
Nebunia sunå din trâmbi¡e

Melancolia pârjole¿te båråganele
pe care tålpile tale de copil på¿it-au cândva
otråvite fructe se coc în livada
traversatå de întuneca¡ii tåi îngeri.

Ce atârnå în ¿treangul din jurul gâtului întrebi,
umbrå de ce schelålåie¿ti,
inimå de ce sângeri.

Påianjeni ¡es aureola celui
ce va veni pesemne-n curând
så î¡i råscumpere faima, bolile, nenorocul.

Adevårul umblå cu ochii sco¿i pe stradå
cenu¿a vorbe¿te-n o mie de limbi cu focul pitic
mun¡ii au plecat la Mahomed
inima macinå cea¡å, vânt ¿i nimic.

Råmân doar ispitele, nåmolul ¿i pulberea
¿i sufletul bleg ca un ied
cuvintele s-au strecurat în påmânt, în ultimele råva¿e
doar nebunia strålucitoare sunå din trâmbi¡e
de pe acoperi¿urile a ¿apte ora¿e.

CCCCCunoscutul etnolog ¿i eseist român, ION TALOªION TALOªION TALOªION TALOªION TALOª
(n. 22 iunie 1934, Prodåne¿ti/ Sålaj), cu o strålucitå
presta¡ie universitarå la Cluj-Napoca ¿i Köln, ne trimi-
te, în semn de prietenie mai veche, cartea de fa¡å. De
mai bine de un deceniu ¿i jumåtate, am fost onorat de
generoasa disponibilitate a d-sale, trimi¡ându-mi de
fiecare datå cercetårile temeinice apårute la Editura
Academiei Române, despre care am scris nu numai

cu plåcere dar ¿i cu aten¡ia cuvenitå: „Lupta voinicului cu leul. Mit ¿i
ini¡iere în folclorul românesc” (2007), „Franz Obert – cel mai de seamå
etnolog ardelean din deceniul al ¿aselea al secolului al XIX-lea” (2011),
„Omul ¿i Leul. Studiu de antropologie culturalå” (2013), „D’Italica à Sarmi-
zegetusa. Réflexions sur la culture populaire romane. Studii de culturå
popularå romanicå” (2016), „Folclor spaniol/ sefard în România. File de
istorie culturalå” (2017), „Ovidiu Bîrlea – Ion Talo¿, Coresponden¡å.
1963-1977" (2017). Nu putem uita traducerea germanå a antologiei de
poezii populare a lui Lucian Blaga, „Volksdichtung. Ein Anthologie”, în
colaborare cu Artur Greive ¿i Gerda Sculer, edi¡ie criticå bilingvå, cu un
studiu introductiv de Ion Talo¿ ¿i cu ilustra¡ii de Mihu Vulcånescu (1995,
XXII, 308p.), importantå lucrare din folcloristicå româneascå fåcutå astfel
accesibilå cercetårii etnofolcloristice europene, în care dl Ion Talo¿ ¿i-a
adus reale contribu¡ii, fiind multå vreme (începând de prin 1978 pânå
mai recent) profesor asociat la Universitatea din Köln. Pentru astfel de
cercetåri aplicate ¿i în alte spa¡ii culturale europene a fost distins cu
premii interna¡ionale (Palermo, 2003) ¿i române¿ti din partea Academiei
(2004) ¿i Uniunii Scriitorilor (2014).

Într-un interviu ce ni l-a acordat prin 2010, cercetåtorul Ion Talo¿
ne împårtå¿ea simpatia pe care marele Lucian Blaga i-o purta în anii
studen¡iei clujene: „Soarta lui Lucian Blaga în anii ‘50 impresiona tinere-
tul studios din Cluj (...) Fiindu-i prezentat de Ion Mu¿lea, Blaga mi-a

aråtat de la început o anumitå simpatie. Când am ¡inut prima mea comu-
nicare despre «Me¿terul Manole în Ardeal» era prezent ¿i el. Textul meu
ridica douå întrebåri. Prima nu putea fi evitatå, de¿i nu credeam în ea:
dacå tema a ajuns în colindul din Sålaj prin intermediul vreunei publica¡ii,
cum s-ar fi putut deduce din celebrul studiu al lui D. Caracostea. A doua
era: cå textele ardelene ar fi reprezentat un strat chiar mai vechi decât
cel conservat de variantele localizate la Curtea de Arge¿. Aici a intervenit
Blaga, spunând cå s-ar putea vorbi despre un stadiu pre-manolian al
versurilor aflate în discu¡ie. Autoritatea lui a dat credibilitatea necesarå
unei påreri de începåtor ¿i a fost luatå în considerare în lumea ¿tiin¡ificå.
A fost ¿i drumul pe care l-am urmat în tot ceea ce am scris despre Me¿terul
Manole.” (Cu Prof. Univ. Dr. Ion Talo¿: „Etnofolcloristica româneascå de
azi în context european”, în „Portal-MÅIASTRA”, Tg.-Jiu, anul VII, nr. 1-2/
2012, pp. 51-52).

Revenind la recentul op de formulå academicå, så men¡ionåm cuvân-
tul de început „Lectori salutem!”, semnat de acad. Ioan-Aurel Pop, pentru
care dl Ion Talo¿  este „unul dintre cei mai importan¡i etnologi români din
toate timpurile”, care, reluând dintr-o perspectivå ineditå tema romanitå¡ii
poporului ¿i latinitå¡ii limbii noastre, realizeazå „o paralelå nemaifåcutå
între cultura oralå româneascå ¿i scriitura despre con¿tiin¡a romanitå¡ii
românilor – centratå pe figura împåratului Traian – din secolul al XV-lea
pânå în secolul al XX-lea”: „Lucrarea pune în luminå – în urma
valorificårii izvoarelor, a compara¡iilor ¿i corela¡iilor fåcute temeinic ¿i cu
metodå – cå romanitatea românilor ¿i figura împåratului Traian (¿i a
regelui Decebal) din con¿tiin¡a popularå nu sunt un decalc dupå
documentele culte ¿i scrise, cå ele s-au perpetuat, în forme diferite,
alterate, modificate ¿i chiar prin contagiune cu alte teme, din Antichitate
pânå aståzi. Evident, compara¡iile judicioase ale profesorului Ion Talo¿
relevå influen¡a literaturii culte despre romanitate asupra oralitå¡ii ¿i
invers, adicå preluarea elementelor din folclor despre Traian ¿i latinitate
pentru întårirea ideii con¿tiin¡ei culte privind etnogeneza românilor.

Imagologia „mitului traianic” în tradi¡ia romanitå¡ii orientale

ÎMPÅRATUL TRAIAN ªI CONªTIINºA ROMANITÅºII ROMÂNILOR
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Lucrurile sunt våzute deopotrivå diacronic
¿i sincronic, în stabilitatea ¿i în metamor-

foza lor, încât cartea devine un tablou armonios
al unei teme fundamentale pentru na¿terea,
devenirea ¿i identitatea noastrå ca popor.

Prin urmare, iubite cititorule, aceastå car-
te î¡i va îmbogå¡i nu numai mintea ¿i sufletul
cu mari valori de culturå, ci te va lumina ¿i a-
supra destinului celui mai råsåritean popor ro-
manic din Europa, singurul mo¿tenitor al roma-
nitå¡ii orientale, cel mai numeros popor din sud-
estul Europei ¿i singurul care a påstrat în con¿-
tiin¡a sa figura unui împårat roman – Traian –
pe care l-a plasat ¿i în imnul na¡ional, transfor-
mându-l astfel în simbol na¡ional. Laudå perpe-
tuå eruditului Ion Talo¿. Fåcåtorul acestei op-
ere destinate duratei lungi!” (Ioan- Aurel Pop)

*
PPPPPrezenta lucrare – precizase autorul în pre-

liminarii - se bazeazå pe „documente ale oralitå-
¡ii”, ulterior tipårite,  începând din sec. al XV-lea,
¿i pe materiale inedite din secolele XIX- XX, care,
de¿i sunt „dispersate cronologic ¿i spa¡ial”, ele
„nu se contrazic, ci conduc la aceea¿i concluzie:
românii ¿tiu cå sunt urma¿ii romanilor.” Prin
urmare,prin oralitate s-a påstrat amintirea îm-
påratului Traian în sud-estul Europei, „înainte
de toate, la români, timp de aproape douå mile-
nii”. E vorba, mai întâi, de unele tradi¡ii orale
referitoare la construc¡iile traiane care „ne obligå
så le vedem originile în Antichitatea romanå ¿i
så acceptåm cå ele au traversat Evul Mediu ¿i
au ajuns pânå la noi.” Concomitent, în jurul
acestor construc¡ii, au fost create ¿ialte tradi¡ii
„altfel spus, construc¡iile au constituit punctul
de pornire pentru crea¡ii literar-folclorice de-a
lungul celor douå milenii”. (Ion Talo¿)

Dupå ce în interesantele Preliminarii sunt
urmårite „câteva tradi¡ii antice ¿i medievale des-
pre Traian ¿i Decebal”, istoria amestecându-se
cu legenda, autorul urmåre¿te figura proemi-
nentå a împåratului Traian evocatå în studiile
contemporane de antropologie culturalå euro-
peanå, observând, desigur, prezen¡a acestuia în
anumite încercåri literare. Men¡ionåm în acest
context al observårilor preliminarii fixarea unor
„coordonate” pe care s-a dezvoltat psihicul ¿i cul-
tura românilor: „ romanismul, dacismul, cre¿ti-
nismul ¿i sud-est europenismul”, primele douå
fåcând parte din „zestrea noastrå biologicå”, de-
terminând, împreunå cu cre¿tinismul ¿i sud-est
europenismul, „evolu¡ia psihicå ¿i culturalå ar-
monioaså a poporului român”. Drept pledoarii
pentru romanism ¿i dacism în cultura românå
sunt citate patru „admirabile monografii” apåru-
te în ultimele decenii ¿i care se completeazå reci-
proc, de¿i perspectivele sunt diferite, douå fiind
semnate de Adolf Armbruster („Romanitatea ro-
mânilor. Istoria unei idei”, ed. 1971, 1972, 1993,
2012; „Der Donau-Karpatenraum in den Mittel
und Westeuropäischen Quellen des 10.-16.
Jahrhundert. Einehistoriographische Imagolo-
gie”, 1990), altele de Ioan- Aurel Pop („De la ro-
mani la români. Pledoarie  pentru latinitate”,
2019) ¿i Robert Merlo („Il mito dacico nellalette-
raturaromenadell’Ottocento”, 2011). Cu preci-
zarea cå, în timp de A. Armbruster ¿i I.-A. Pop
se concentreazå asupra latinitå¡ii noastre ca
atare exprimate de-a lungul timpului, lucrarea
lui R. Merlo se referå în mod special la felul în
care dacismul, descoperit de romantici, a fost
oglindit în literatura secolului al XIX-lea.

Cercetarea propriu-ziså a dlui Talo¿ înce-
pe, de facto, cu capitolul „Satul ¿i con¿tiin¡a ro-
manitå¡ii românilor”, izvoarele care stau la baza
lucrårii fiind chestionarele (cu råspunsurile lor,
desigur) întocmite ¿i lansate, începând din a
doua jumåtate a secolului al XIX-lea, de Al. I.
Odobescu, B. P. Hasdeu, N. Densu¿ianu ¿i con-
tinuând, în secolul urmåtor, cu cercetåtorul clu-
jean Ion Mu¿lea(1934), toate aducând pre¡ioase
informa¡ii de interes arheologic, filologic, cultu-
ral-antropologic, inclusiv consemnarea tradi¡ii-
lor referitoare la împåratul Traian (doar în „Ches-
tionarul Densu¿ianu”). Cercetåtorul urmåre¿te,
apoi, decriptarea imagologicå a „Columnei lui
Traian”, oglindirea împåratului în scrierile lati-
ni¿tilor sau în preocupårile bisericii, ¿colii, în-

vå¡åmântului universitar ¿i presei, cu conclu-
zia cå la sfâr¿itul Evului Mediu se produce acea
„îngemånare a dovezilor orale cu cele scrise
despre latinitatea românilor”, tradi¡ia oralå de-
venind „scriiturå”. Urmårind imaginea Împåra-
tului Traian (Troian) în tradi¡ia såteascå din sec
al XIX-lea („Se vorbe¿te despre Traian în orice
colibå ¡åråneascå”, laitmotiv al chestionarelor
amintite), dl I. Talo¿ observå cå „aria geograficå
în care dominå aceastå convingere coincide cu
întreg spa¡iul limbii române, de unde con¿tiin¡a
originii romane, a unitå¡ii de neam ¿i latinitå¡ii
limbii noastre, la românii din spa¡iul carpato-da-
nubiano-pontic. E u¿or de urmårit în istoriogra-
fia româneascå aceastå idee (la marii cronicari
moldoveni Grigore Ureche ¿i Miron Costin), la
D. Cantemir, îndeosebi la reprezentan¡ii ªcolii
Ardelene, ideea latinistå devenind un stindard
al luptei de emancipare socialå ¿i recunoa¿tere
na¡ionalå (I. Inocen¡iu Micu Klein, Gh. ªincai,
Petru Maior ¿.a.).

Capitolul urmåtor, „Decebal ¿i Traian – doi
mari luptåtori, un singur învingåtor”, urmåre¿-
te, pornind de la istoricul antic Dio Cassius, -
care aprecia la cei doi atât unele „tråsåturi co-
mune” dar ¿i suficiente „motive så se teamå unul
de celålalt” – aspecte de via¡å importante, pre-
cum, în cazul lui Decebal: „abuzul de ospe¡ie/
conspira¡ia traianå”, sinuciderea Regelui în fa¡a
dezastrului ¿i a apropia¡ilor såi, ascunderea ¿i
gåsirea comorilor, iar în cazul lui Traian: podul
istoric de la Drobeta (¿i cel de lemn de la Celei)
¿i tradi¡ia oralå, victoriile „pe solul Daciei”, „Poar-
ta romanilor/ Poarta lui Traian/ Poarta de Fier
a Transilvaniei”, „Masa lui Traian”, apoi dru-
murile lui Traian („de pe sol” ¿i cel de pe „bolta
cereascå”), „Valul lui Traian”, alte realizåri în
infrastructura Daciei Romane... Un fel de „traia-
nizare” a Daciei cucerite (p. 219). Pe lângå aceste
fapte, în tradi¡ia popularå s-au påstrat ¿i alte
aspecte privind personalitatea împåratului,
precum „erotismul” aventuros (vezi legenda
„Domnului de Rouå”, a îndrågostitului „menit
så piarå”, prezentå în Oltenia ¿i azi, unde apare
¿i o revistå „Domnul de Rouå”!), rela¡ia „Traian
¿i Dochia”, dar ¿i alte mituri minore în legåturå
cu Traian (Roma, gemenii, lupoaica, apelurile
referen¡iale la Midas, Novac, Iorgovan, Hercule,
Arghir, Sfântul Gheorghe, uria¿i, cåpcåuni, ca-
nibali, tåtari). Mai controlabilå din punct de ve-
dere istoric este rela¡ia Împåratului cu cre¿ti-
nismul (din schimbul de scrisori cu Plinius cel
Tânår rezultå destul de clar „persecutarea cre¿-
tinilor”, cu teribilele crucificåri, precum cea
christicå din timpul proconsulului Pilat din Pont,
pânå mult mai târziu, cre¿tinismul fiind abia
peste douå secole recunoscut, de împåratul
Galerius (el însu¿i aspru persecutor, ulterior
pocåit), prin edictul de toleran¡å fa¡å de noua
religie din 311). Din acest punct de vedere, un
Eusebiu din Cesareea (sec. III-IV) considera

represiunea practicatå de Traian pe locul al doi-
lea, dupå aceea din timpul sceleratului Nero.
Apoi, se cunoa¿te îndelungatul oprobiu papal
la adresa Împåratului, omorâtor de cre¿tini, în
ciuda unor încercåri de îmbunåtå¡ire a imaginii
a acelui „paganovirtuoso” cum îl numea Toma
de Aquino (1224-1274), fie ¿i prin legende pre-
cum cea intitulatå „Traian ¿i våduva din Roma”.

Urmårindu-l îndeaproape ¿i în rela¡ie cu
tradi¡ia româneascå oralå (dar ¿i în cultura po-
pularå oralå a slavilor, neogrecilor ¿i albanezi-
lor), pe acest „bådi¡a Traian” din onomasticå ¿i
toponimie, cercetåtorul stabile¿te „locul regelui
Decebal ¿i al împåratului Traian în legenda po-
pularå româneascå”, ba chiar considerå „mitul
traianic” un veritabil „mital etnogenezei româ-
nilor”, mit fundamental, cum sus¡inea G. Cåli-
nescu, alåturi de mitul „mor¡ii” ¿i existen¡ei pas-
torale (Miori¡a), al crea¡iei prin jertfå (Me¿terul
Manole) ¿i al iubirii (Zburåtorul), toate fiind de
regåsit, în varii întrepåtrunderi tematice ¿i
motivice, atât în cultura noastrå popularå cât
¿i în cea scriså, de-a lungul secolelor. Parafra-
zându-l pe Roberto Merlo, dl I. Talo¿ conchide:
„il popolo romeno ha generato un mitofolclorico
vero e proprio delle origini di séstesso, mit pe
care l-a påstrat ¿i reînnoit mereu de-a lungul
timpului, MITUL TRAIANIC” (p.223).

O bogatå sec¡iune de Anexe ilustreazå ca-
racterul de cercetare aplicatå, meticuloaså, ri-
guroaså d.p.d.v. documentar, reproducând ma-
teriale arheologice (inscrip¡ii, descrieri ono-
mastice etc.), precum ¿i råspunsurile la
Chestionarele întocmite de Odobescu
(arheologic), Hasdeu (lingvistic), N.Densu¿ianu
(istoric), I.Mu¿lea.

În Postfa¡a subtitratå „Din preistoria aces-
tei cår¡i”, autorul aminte¿te de lectoratul såu la
Universitatea din Köln, întemeiat prin 1960, la
care au slujit Paul Miron, Pompiliu Marcea, Vla-
dimir Drimba, Vasile Arvinte, Mircea Zaciu ¿i la
care studiul limbii române era facultativ, cu
ob¡inerea doar a unui „Schein”/ dovadå de par-
ticipare. Dupå doi ani, înså, d-sa a reu¿it så facå
din românå „disciplinå pentru examenul de di-
plomå”, organizând seri culturale române¿ti,
conferin¡e, colocvii cu participarea unor savan¡i
(E. Co¿eriu, Iorgu Iordan, Marius Sala etc.). Apoi,
în 2016, de Ziua Latinitå¡ii, dl Talo¿ a ¡inut, la
Filiala Cluj a U.S.R., conferin¡a „Traian în tradi-
¡ia oralå romanicå”, repetatå la sec¡ia clasicå a
Filologiei clujene. Cercetând din aproape în
aproape imaginea împåratului Traian în con¿-
tiin¡a romanitå¡ii românilor, autorul a reu¿it så
alcåtuiascå aceastå amplå lucrare, care, pre-
cum celelalte amintite, se situeazå într-un ori-
zont de culturå europeanå, pornind de la unele
studii de antropologie culturalå europeanå,
pentru a se axa pe imagologia din tradi¡ia româ-
neascå, din antichitate pânå la miturile ¿i cre-
din¡ele din Evul Mediu, iar de aici la felul cum
le-a receptat oralitatea româneascå conform
datelor etno-folclorice ¿i mai ales chestionarelor
întocmite de Odobescu, Ha¿deu, Densu¿ianu ¿i
I. Mu¿lea.

Desigur, Bibliografia consistentå (pp. 379-
406), Lista cu denumiri istorice ale unor locali-
tå¡i men¡ionate în lucrårile consultate, Indexul
privind nume de locuri ¿i nume de personaje,
precum ¿i câteva pagini de ilustra¡ii din final
contureazå pe deplin imaginea unei cercetåri
de ¡inutå academicå, care, vorba lui Ioan-Aurel
Pop, ne îmbogå¡e¿te „nu numai mintea ¿i sufle-
tul cu mari valori de culturå”, dar ne ¿i lumi-
neazå „asupra destinului celui mai råsåritean
popor romanic din Europa”, cel mai numeros din
sud-estul european în care imaginea impera-
torului Traian nu este deloc una decorativå,
pierdutå în legende etno-folclorice, ci de-a drep-
tul structurantå, reprezentativå, eponimå chiar
pentru cultura ¿i spiritualitatea româneascå.

Proiect editorial apårut sub egida Centru-
lui de Culturå ¿i Artå al jude¡ului Sålaj, în Edi-
tura ªcoala Ardeleanå din Cluj-Napoca, lucra-
rea dlui Ion Talo¿ este deopotrivå plåcutå, ins-
tructivå, ilustrativå ¿i exponen¡ialå pentru
„con¿tiin¡a romanitå¡ii românilor” în context
european.
      ZENOVIE CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, dec.2021      ZENOVIE CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, dec.2021      ZENOVIE CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, dec.2021      ZENOVIE CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, dec.2021      ZENOVIE CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, dec.2021
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Scriitorul clujean C-tin Zårnescu ¿i-a
închinat întreaga via¡å slujirii cu devo¡iu-
ne a mo¿tenirii brâncu¿iene. Pasiunea a
început de timpuriu, când, tânår redac-
tor la „Tribuna” a redactat unul din prime-
le omagii ce i-au fost închinate (1970), ¿i a
scris primele reportaje despre satul de
na¿tere al marelui sculptor, Hobi¡a, aflat
nu departe de locurile sale vâlcene. Lovi-
tura de imagine a venit înså în 1980, când
a publicat cartea Aforismele ¿i textele lui
Brâncu¿i la o editurå din Craiova, cu o

prefa¡å de Marin Sorescu.
De atunci aceste aforisme au tot crescut, prin descoperiri ¿i semnalåri

succesive, încât în momentul de fa¡å ele au ajuns la edi¡ia a VII-a, iar el,
C. Zårnescu, a scris mai mule cår¡i despre Brâncu¿i, încercând så-i des-
cifreze misterul operei, spiritul de avangardå, revolu¡ia formelor ¿i modul
de a gândi sintetic, reducând obiectul la ideea pe care o reprezintå. Pentru
a-l în¡elege mai bine, a fåcut dese cålåtorii la la Paris, i-a cåutat mormân-
tul, i-a admirat operele, a cåutat så stea de vorbå cu care l-au cunoscut
¿i cu cei care au scris despre el, lårgindu-¿i mereu aria de investiga¡ie
atât sub raport biografic, cât ¿i interpretativ. Cu deosebire s-a låsat på-
truns de atmosfera specialå din atelierul sculptorului de la Bobourg, unde
a regåsit-o de fiecare datå, pe specialista recunoscutå, pe custodele D-na
Doina Lemny.

În urma acumulårii acestui câ¿tig de informa¡ie, gra¡ie apari¡iei an
de an a unor noi exegeze ¿i a volumelor ce i-au fost închinate, cår¡ile
autorului nostru ¿i-au schimbat ¿i ele fizionomia, devenind ni¿te uria¿e
depozite arhivistice, de propor¡ii faraonice, a¿a cum o demonstreazå ¿i
cea mai recentå carte a sa, de peste 700 de pagini, apårutå cu ocazia
împlinirii a 145 de ani de la na¿terea marelui gorjean. E vorba de lucrarea
cu caracter enciclopedic Civiliza¡ia vizualå Brâncu¿i (ed. Napoca Star,
2021), adunând la un loc tot ceea ceea ce brâncu¿iologul nostru a reu¿it
så identifice esen¡ial cu privire la arta brânc¿ianå. ªi ca så evite rigidita-
tea, a organizat materia, primenitå ¿i aduså la zi, din cår¡ile anterioare,
sub forma unui „roman non conven¡ional închinat istoriei avangardelor”,
în care biografia ¿i interpretarea merg mânå în mânå într-o construc¡ie
de tip ciclopic, cu largi perspective labirintice, din care cititorul iese cu
greu la liman fårå acel miraculos un fir al Ariadnei întins cu generozitate
de autor. Miza celei dintâi sec¡iuni a cår¡ii are ca suport explicarea ¿i
acreditarea genialitå¡ii creatoare a gorjeanului nostru, printr-o evolu¡ie
rapidå ¿i convingåtoare, prin raportåri documentate la întreg mozaicul
de curente idei, tendin¡e, din anii în care el a sosit pe jos la Paris spre a
pleca din el într-o calea¿cå auritå. Aceastå primå parte e ¿i cea mai reu-
¿itå, deoarece, autorul nostru a reluat o carte deja apårutå, pe care a tot
perfec¡ionat-o ¿i a ¿lefuit-o pânå la exasperare.

Suntem pu¿i la curent Intui¡iile formidabile ale sculptorului, cu viziu-
nea sa sincretist-simbolicå, care l-a ajutat så-¿i gåseascå repede drumul
propriu, lipsit de asperitå¡i, crispåri, e¿ecuri, printr-o muncå sistematicå
dåruitå artei, transformând în curând atelierul såu într-un loc de întâl-
nire cåutat de mai toate mondenitå¡ile pariziene. Ståruind asupra anilor
de forma¡ie, când a încercat så înve¡e ceva de la Rodin, autorul sugereazå
cå desprinderea de acesta a însemnat påråsirea conven¡ionalului ¿i a
academismului inhibant ¿i plasarea lui în zodia favorabilå a furtunilor
înnoitoare ale avangardei, tålmåcite într-o cheie proprie, a¿a cum acestea
pot fi depistate încå de la primele crea¡ii care-l individualizeazå, precum
Såruturile, Muzele adormite, Rugåciunea, Cumin¡enia påmântului, ca

Mircea POPA Brâncu¿i în viziunea lui Constantin Zårnescu

så atingå gradul de expresivitate dorit în Domni¿oara Pogany (1933), Leda,
Pasårea måiastrå. Crea¡ie de maturitate, bazatå pe simplificarea formelor
pânå la esen¡a ideaticå, armonizând civiliza¡ia ochiului cu obsesia for-
melor rotunde, înnobilate de tehnica modernå a polisajului, fapt care i-a
deschis drumul spre sculptura tactilå, spre revelarea misterului ascuns
al materiei, care tinde så-¿i depå¿eascå amorfitatea spre a gåsi o cale de
afirmare nouå, suplå, ¿ocantå, bazatå de exprimarea liminarå a ideii.
Suprafe¡ele corpurilor propun modalitå¡i expresive noi, venind dintr-un
limbaj sublimat, care biciuie¿te comoditatea ¿i îndeamnå la medita¡ie.

Maestru al jocurilor subtile dintre formå ¿i luminå, dintre dat ¿i con-
figurat, mizând pe tåietura ingenioaså a unghiurilor, ce oferå privirii ¿i
inteligen¡ei umane efectele ascunse ale propor¡iilor, supuse numårului
de aur ¿i imagina¡iei sale nedomolite, Brâncu¿i a devenit în curând vocea
cea mai autoritarå din sculptura mondialå, surprinzându-¿i contempo-
ranii prin inova¡iile sale inedite. Într-un amplu capitol care ståruie asupra
acestor reu¿ite brâncu¿iene, autorul îl a¿azå într-o rela¡ie de vecinåtate
cu dadai¿tii lui Tzara, cu suprareali¿tii lui Breton, cu mi¿carea din avan-
garda româneascå ¿i din cea interna¡ionalå, rolul acestui Mag al Sculp-
turii, fiind acela de a o rupe total cu trecutul. Prin Påsårile Måiestre, el
sugereazå impecabil ideea de zbor, prin Coco¿ul zig-zagat treptele sunetu-
lui care se rostogolesc în våzduh, iar prin Leda adormitå, corporalitatea
femininå niciodatå descifratå pânå la capåt, a¿a dupå cum Cerul ¿i På-
mântul se contopesc armonic în Coloana Infinitå, Poarta Sårutului ¿i
Masa Tåcerii, marile crea¡ii pe care le-a dåruit ¡årii sale. E semnul suprem
al racordului cu ancestralul ¿i arhetipalul matricial al na¡iei, expresie a
Ve¿nicei Recuno¿tin¡e pentru cei mor¡i la datorie, în timp ce în Poarta
Sårutului ¿i în Masa Tåcerii reface simbolic ciclurile vie¡ii omene¿ti, prin
Iubire ¿i perfec¡ionare continuuå a låuntricului uman pânå la contopirea
cu cosmicitatea.

Din påcate partea ultimå a lucrårii e mai expediatå, constând din-
tr-un conglomerat dispropor¡ionat de informa¡ii, insuficient articulate în
întreg, urmårind aspecte de via¡å privatå, prieteni, iubite ¿i muze etc.,
dovadå a unui suflet delicat ¿i ales, pus în valoare în momente esen¡iale
de via¡å. Zårnescu nu neglijeazå nicio pistå, nu ocole¿te nicio sugestie,
nu trece nepåsåtor pe lângå nicio informa¡ie, cu dorin¡a de a coborî în
adâncurile psihanalitice ale personajului, prin referin¡e privind pereni-
tatea operei sale în timp ¿i spa¡iu. Cartea de fa¡å e cartea de maturitate
a lui Zårnescu, carte care îl consacrå ca veritabil brâncu¿iolog.

Mircea PopaMircea PopaMircea PopaMircea PopaMircea Popa
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POEME CU PERSONAJE CONTROVERSATE
Ofelia Prodan este o spe-

cialistå a deconstruc¡iei ¿i în
recentul såu volum, întâm-
plåri cu poetul d.d.marin ¿i
alte personaje controversate
(Editura Limes, 2020), în care
elementul definitoriu e cons-

de jocul pove¿tilor inventate, camufleazå în¡ele-
surile, mascheazå suferin¡a cu o dozå hotårâtå
de vizionarism ¿i violen¡å (diabolicå). Toate sce-
nariile se construiesc pe un teritoriu al anxietå¡ii
¿i al crizei, înså mutate în registrul derizoriului,
al improviza¡iei comice: „sub un cocotier, stå
perfect/ nemi¿cat andrei dobo¿/ în lotus. påsåri
colibri ciripesc/ ¿tiute, dar mai ales ne¿tiute./
andrei inspirå, andrei expirå./ pieptul se ridicå,
pieptul se coboarå./ mu¿chii abdominali, ase-
menea./ andrei întredeschide/ un ochi atara-
xic: cineva a pus/ pe taburetul din fa¡a lui/ un
trabuc cu iarbå înmiresmatå/ învelit în foi de
papirus./ întrebarea este: evitabil sau inevita-
bil?/ råspunsul se pråbu¿e¿te/ odatå cu o nucå
de cocos drept/ în moalele capului.” (poem cu
andrei dobo¿ iluminat). Strategia liricå mizeazå
pe aluzie, pe sugestie ¿i joc intertextual, pe mon-
tajul ingenios ¿i imprevizibil.

Nume cunoscute se perindå pe aceastå sce-
nå a personajelor a¿a-zis controversate: de la
poetul d.d.marin, la Gellu Naum,  de la Ion Mure-
¿an, la Nora Iuga ¿i Angela Marinescu, de la
Dan Sociu ¿i Claudiu Komartin, la Eminescu ¿i
Macedonski. Dincolo de ironie ¿i procesul ima-
ginativ, se aflå o „afec¡iune declaratå” (Al. Ciste-
lecan), un joc al apropierii ¿i al textualizårii pro-
priilor reac¡ii: „dragå Nora Iuga,/ am o dilemå
care må zgândåre¿te/ de ceva vreme/ ¿i te întreb
(poate må aju¡i, binevoitoare/ cum ¿tiu cå e¿ti,/
cu un sfat din îndelungata/ ta experien¡å litera-
rå ¿i nu numai),/ a¿adar e mai bine så refuz/ o
burså literarå de prestigiu în Germania/ sau e
mai bine så refuz/ un mare premiu de poezie în
România?// råspunde-mi, te rog, telepatic,/ am

oroare visceralå fa¡å/ de mijloacele moderne de
comunicare.” (poem telepatic cu Nora Iuga).

De la problemele stringente ale zilei (coro-
navirusul, discriminarea, mi¿carea feministå,
lupta pentru putere, materialismul etc.), la per-
sonalitå¡i celebre din istoria omenirii, totul poate
da curs unui nou poem, fie cu un timbru paro-
dic, fie cu o reinterpretare acut senzorialå, frustå.
O undå critic-nostalgicå se poate identifica în
poem despre uria¿i: „ce fragili ¿i nestatornici
sunt uria¿ii/ ¿i cum se strecoarå ei printre oame-
nii obi¿nui¡i/ cu un fel de sfialå, încât par stin-
gheri¡i/ de dimensiunile lor cople¿itoare,/ ¿i cu
cât dispre¡ îi privesc oamenii obi¿nui¡i,/ ei zic
uite un uria¿, oare nu le-a trecut vremea,/ nu
s-au ascuns de mult în vreo pe¿terå sau fundå-
turå,/ så bea din cupele lor uria¿e cât un butoi
cu vin/ ¿i a¿a be¡i, tremurând de frica noastrå,/
så-¿i ¡inå unul altuia de urât, dar så nu ne mai
bântuie,/ cåci vremea uria¿ilor a trecut...”.

Poemul final proiecteazå în fantezie propriul
destin, conjugat cu reculul la memorie ¿i eveni-
mentul autobiografic: „câteodatå îmi vine så plec
prin lume cu ¿atra sau måcar/ cu o ma¿inå cu
rulotå împreunå cu d.d.marin./ ¿i el parazit. doi
parazi¡i inofensivi, dar cu atât mai periculo¿i./
.../eu pesimistå, el optimist. eu depresivå, el zen
budhist./ acum ne privim ¿i râdem ¿i de noi, ¿i
de lume./ facem schimb de personalitate. fen-
tåm sistemele ineficiente,/ absurde./ vrem så
tråim tineri ¿i frumo¿i pânå la adânci båtrâ-
ne¡i./ så fentåm ¿i moartea...” (fan Emil Cioran).
Prin caracterul ei predominant demistificator,
poezia Ofeliei Prodan devine ea înså¿i un spa¡iu
al controverselor!

REVENIRI LA POEMELE ÎNCEPUTULUI
Profesor universitar ¿i cercetåtor, Radu Matei Todoran s-a ¡inut aproape ¿i de literaturå, chiar dacå prezen¡a

sa s-a manifestat discret ¿i cu unele sincope. Volumul de debut, Lumina din propria-mi umbrå, publicat cu mai bine de
douå zeci de ani în urmå, în 1998, fixeazå un punct important pentru destinul poetic al autorului. A¿a cum vor demonstra
cår¡ile sale ulterioare, sensibilitatea romanticå va amprenta percep¡ia realului prin tenta elegiac-evocatoare, prin
imagistica bogatå ¿i încårcåtura metaforicå. Bineîn¡eles, cu fiecare nou volum, tensiunea liricå se intensificå,
îndreptându-se spre alegorie, substrat filosofic, pregnan¡å reflexivå. Lumina din propria-mi umbrå e poarta artizanalå prin care se
întrevåd preocupårile autorului pentru în¡elegerea lumii, pentru percep¡ia acesteia la nivel artistic, având dorin¡a de a-i contura
esen¡ialitatea, inefabilul, cromatica. Se resimte influen¡a lecturilor din poezia eminescianå ¿i nu numai, iar spa¡iul conturat este, în
principal, cel autohton, cu pådurile lui misterios fo¿nitoare, cu pove¿tile copilåriei, poieni populate de zâne ¿i stråbåtute de glasul
doinei stråbune. A¿adar, o atmosferå bucolicå, în care iubirii i se acordå rolul fundamental. De fapt, întreaga poezie a lui Radu Matei
Todoran se dezvoltå pe acest nucleu tematic, asociat cu problematica timpului, a naturii ¿i a trecerii.Multe poezii iau forma unui pastel
ce codificå nu doar un peisaj exterior, ci ¿i o stare de spirit specificå, invitând la reverie, admira¡ie, confesiune: „ªtiu poieni în care
coasa/se ¿tirbe¿te ca un lut/¿tiu poieni în¡elenite/care sim¡urile-ascut//umbra trece în luminå/¿i lumina umbrå pare/vânturile-s zvonuri
mute/ce alunecå-n visare//florile strånutå-n rouå/iarba-i ve¿nicå ¿i crudå/susurå pâraie repezi/lacul stå-n sfioasa rugå//¿tiu poieni
ascunse-n taine/ce nu le råpui cu oaste/e destul så-ntinzi o mânå/¿i så le cuprinzi de coapse. (Poienile iubirii).

Versurile din acest ciclu rezumå ¿i un amestec de formule reprezentative, cultivând versul scurt în general, cu inflexiuni populare,
de tonalitate melodios-melancolicå, alåturi de versul alb, gnomic ¿i, uneori, ludic. „Så fii poet/ e ca ¿i cum/ te-ai måtura singur/ din
calea timpului” (Poet) sau „Diminea¡a/ toate frumoasele lumii/ au chipul tåu.” (Diminea¡a noastrå).

În dinamica viziunilor lirice, imaginea nop¡ii cu astrul tutelar, luna, revine adeseori, fixând preferin¡a pentru cadrul romantic.
Sub impuls anamnetic sunt recompuse decoruri încântåtoare, reverberând gesturi de iubire, manifeståri ale naturii, aluzii biografice.
Nelini¿tea ontologicå e doar prefiguratå pentru a fi pe deplin dezvåluitå în volumele ulterioare.

Poemele acestui prim volum transcriu o experien¡å liricå a interioritå¡ii ¿i a admira¡iei în fa¡a miracolului existen¡ial. Radu
Matei Todoran î¿i autentificå tråirile ¿i prin scris, context în care poezia devine spa¡iul privilegiat de expresie, document sufletesc de
sincere mårturisiri.   Monica GROSU  Monica GROSU  Monica GROSU  Monica GROSU  Monica GROSU
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tituit de apetitul, niciodatå potolit, pentru sce-
narii fanteziste, crescând lapidar sub ochii
cititorului, ¿i dispårând în final la fel de abrupt.
Senza¡ia surpårii din interior dominå întreg
imaginarul liric al poetei care ironizeazå, în tu¿e
groase, aspecte cât se poate de reale ale socie-
tå¡ii actuale, ale umanitå¡ii. În alcåtuiri grote¿ti
sau alienante, cuvintele dobândesc noi cono-
ta¡ii, fiindcå totul este privit în råspår, cu umor,
dar ¿i cu severitate. Ochiul poetei scruteazå
realul ¿i îl înfå¡i¿eazå apoi în registru caricatu-
ral aproape, îl deformeazå cu inten¡ie våditå de
a-l pasti¿a. Efectul nu întârzie: o stare vecinå
halucina¡iei, ame¡itoare ¿i cople¿itoare totodatå,
un zbor pe deasupra lumii într-o stare de aten¡ie
sporitå, u¿or amuzatå ¿i sarcasticå. Acest fapt
nu ascunde fragilitatea, riscul expunerii, cura-
jul asumårii unui discurs propriu, foarte tran-
¿ant, resim¡it cu acuitate. Stilul Ofeliei Prodan
include aceastå de-formare cu metodå a desenu-
lui existen¡ial, o dislocare a lumii din tiparele ei
comune ¿i situarea pe un nou palier de percep-
¡ie. De aici, originalitatea frapantå, deopotrivå
la nivelul imaginarului poetic ¿i al formulei lirice,
poeta dovedind o mare disponibilitate spre farse-
le limbajului, spre juxtapunerea voitå a sensu-
rilor contradictorii, spre ludic.

De aceastå datå, universul liric se populea-
zå cu personaje cunoscute, poe¡i din diverse ge-
nera¡ii literare, stiluri ¿i metode eterogene, figu-
råri suprarealiste, voit prozaice, totul într-un ex-
periment postmodern cu inten¡ie parodicå. Ima-
gini disparate compun o nouå conforma¡ie a lu-
mii, în izbitor contrast cu ideea de tihnå patriar-
halå: paradigmele s-au schimbat, vocile umani-
tå¡ii sunå altfel, mult mai strident, grani¡ele din-
tre lucruri, sexe, culturi sunt din ce în ce mai
labile, iar poe¡ii nu mai au loc pe piedestalul
prezentului. Ei tråiesc via¡a la firul ierbii, ca ori-
ce om de rând, sunt expu¿i ridicolului, situa¡ii-
lor comice, absurde, sunt tråda¡i ¿i singuri. Bine-
în¡eles, Ofelia Prodan contureazå o altå supra-
fa¡å a lucrurilor, laså impresia cå e absorbitå

  Monica GROSU  Monica GROSU  Monica GROSU  Monica GROSU  Monica GROSU
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Realizator al unor sinteze panoramice privind atât „Geneza ¿i struc-
tura poeziei române¿ti în secolul al XX-lea” ¿i chiar „de la Dosoftei la
Nichita Stånescu” (2001, 2012, 2019), cât ¿i tabloul serial impresionant
de „Prozatori români la frontiera dintre milenii” (2000, 2009, 2012, 2018),
criticul ¿i istoricul literar AURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCI (n. 5 iunie 1948, Letca Nouå,
Giurgiu) este o „voce” de luat în seamå în contextul unor evaluåri axiologice
suferind, uneori îngrozitor de vizibil, de subiectivism ¿i partizanat, oriunde
s-ar manifesta acestea.

Cronicile, recenziile, opiniile critice, toate recente, - unele chiar inedi-
te „în sensul cå nu au våzut lumina tiparului (...) lovite de... pandemie”,
- sunt adunate sub titlul-acronim C.A.P.T.I.V. prin care autorul în¡elege
„un sistem de concepte, unelte de lucru prin care fundamentåm comen-
tariul alcåtuit din termeni uzuali, dar care primesc semnifica¡ii diferite”.
Astfel, ini¡iala C. reprezintå generic „Cartea”, care pentru criticul literar
înseamnå cu totul altceva decât pentru librar, cititor, profesor, elev, adicå
„o lume fic¡ionalå de nebuloase ¿i imagini” ce se cere decodificatå. La fel
„A.”-ul, reprezentând autorul, „omul din spatele cår¡ii” asumându-¿i toate
riscurile, apoi „P.” – personajul de el inventat ¿i „tråitor în registrul imagi-
nar de eviden¡å civilå”. Urmeazå „T.”-ul indicând tipologia, adicå „«neamul»
literar din care se trag toate popoarele livre¿ti”, „I”-ul desemnând inspira-
¡ia: „flacåra minusculå dåtåtoare de via¡å” ¿i, bineîn¡eles sine qua non
Voca¡ia, „acea chemare obscurå care te leagå de masa de scris”. Este,
a¿adar, bine configurat, pe o hartå imaginarå a receptårii critice, un
„perimetru textual”, în care „purtarea må¿tii împotriva cuvintelor råtåcite
– ne avertizeazå autorul - este, obligatoriu!, excluså!” Este vorba de acele
cuvine „råtåcite de turma fondului principal”, care afirmå fie „reprezentåri
alunecoase”, fie „obiective contradictorii, ambiguitå¡i”, care, înså, „nu se
combat... cu må¿ti. ªi nici n-ar fi indicat...”

Desigur, admite dl Aureliu Goci, în ac¡iunea criticå, în comentarea
¿i exegeza operei, „criticul mai calcå ¿i în afara proiectului didactic sis-
tematic ¿i exact, dupå cum îl ¡in puterile, fie în sensul unei construc¡ii
arhitectonice, fie în continuarea cår¡ii, fie în afara ei, cu o atitudine dina-
micå, nu numai obiectivå ci ¿i proiectivå.”

Adept, cum se vede, ¿i de data aceasta, al unei construc¡ii originale,
criticul, cåutând ¿i varientând/ compendiind diferite formule de ordonare,
opteazå pentru „criteriul alfabetic”, ordonând astfel cronicile dupå numele
autorilor, pe considerentul de a fi activ ¿i „u¿or de cåutat”, precum „în
zona Internetului, ¿i în structura tipologicå a imaginarului”.

„Literatura, afirmå criticul, pare a fi probabilitatea ra¡ionalå a alfa-
betului”, atâta vreme cât „nu ¿tim ce este talentul, nici voca¡ia”, în ciuda
faptului cå „transpira¡ia existå în mod cert”.

Cu atât mai mult azi, în primele deceniu al mileniului ai III-lea, când
încå nu putem vorbi de „o perioadå literarå perfect cristalizatå, exact
articulatå tipologic ¿i aproximativ ierarhizatå axiologic”. Cåci, conform
aprecierii thibaudetiene privind structurarea pe trei genera¡ii a unui secol
de dezvoltare literarå (33 x 3), am avea în literatura noastrå o perioadå
istoricå „turbulentå” (dupå o rezolu¡ie „fractalå” a istoriei), textul estetic
fiind asaltat de „dominantele unei civiliza¡ii a imaginii, cu acumulåri
rapide ¿i reluåri surprinzåtoare, dominate de o con¿tiin¡å a fragilitå¡ii ¿i
a unei slabe cristalizåri”. Dupå genera¡iile postbelice cunoscute (’60, ’70,
’80) ¿i în absen¡a unor personalitå¡i „care sus¡ineau un nivel foarte ridicat,
peste cel european al poeziei” – scrie criticul – „nu mai urmeazå nicio
ordine”. În asemenea condi¡ii, a apårut o criticå „situa¡ionalå ¿i circums-
tan¡ialå”, a¿a-numita „criticå de întâmpinare”, contrabalansând „au-
dio-book”-urile sau „literatura” de pe facebook („fieråtånii virtuale”!), care
„în cea mai mare parte î¿i meritå ghilimelele”. Este o infla¡ie de literaturå
„on line”, pe diferite platforme, forumuri ale iubitorilor de lecturå ori
site-uri personale, de fapt o semi-literaturå, în care, de obicei, se defuleazå
cei „refuza¡i” de periodicele de un anumit profesionalism. Nu generalizåm,
pentru cå, putând fi scriitor adevårat, oricine are nevoie de un spa¡iu
rapid de informare, schimb de idei etc. Deci ¿i în spa¡iul virtual (în care
po¡i consulta biblioteci, fårå a te deplasa la Cluj sau la New York bunå-
oarå, nu totul este tale quale – ideea e cå Internetul, fiind pentru to¡i, are
¿i el facilitå¡ile ¿i „oglinzile” lui, în care ne se expun ca-n palmå atât
„valorile” cât ¿i „nonvalorile”, ierbåria ¿i stufåri¿ul unor vanitå¡i ¿i orgolii
destul de insolente ¿i agresive, pe måsura... suferin¡ei fiecåruia! Parol,
moncher! Transeat peste suferin¡ele unor astfel de humanoizi, închipui¡i
cu stele pe umeri ¿i coroanå pe tertecu¡å (probabil li se „sparie” gândul
cå vor fi trecu¡i prin ciurul ¿i dârmonul posteritå¡ii implacabil valori-
zatoare, fårå în¿elare la cântar!) ¿i så distingem un adevår spus råspicat:
cartea digitalå „nu înlocuie¿te” cartea-obiect, ci o „complementeazå”, prin-
tr-o nouå modalitate de lecturå, „dar nu pentru cei care citesc cu creionul
în mânå...”

S-a ajuns ca, în orice domeniu de maså, cititorii pe computer så fie
mai numero¿i decât „amatorii de carte tradi¡ionalå”, computerul depo-
zitând ¿i arhivând „o întreagå bibliotecå de hârtie”. „Minunea
tehnico-virtualå” ne-a deposedat de pix ¿i hârtie ¿i, pe termen scurt, este
„par¡ial ¿i uneori fårå responsabilitate auctorialå”... Sub aceastå presiune

AURELIU GOCI- UN CRITIC ¿I PUBLICIST „COMBAT ”

„C.A.P.T.I.V. ÎN IMAGINARUL CREAºIEI.
Cår¡i, Autori, Personaje, Tipologii, Inspira¡ie, Voca¡ie

Cronici literare din mileniul al III-lea”
(Editura BETTA, Bucure¿ti, 2021, 422 p.)

a noilor „mass media communications” ¿i a cerin¡elor sociale, „cartea a
devenit un obiect aproape de lux”, iar „institu¡ia” bibliotecii a cam dispårut
din casele românilor (desigur, e vorba, probabil, de rromânii care o ¡in
mereu în „distrac¡ii ¿i petreceri”, umplând plajele ¿i aeroporturile, sta¡iuni
turistice montane ¿i exotice, producând frecventele ambuteiaje de
week-end, acei români (antivaccini¿ti?!) dedulci¡i la stråinåtå¡uri ¿i cårora
tot ce-i românesc le pute, în general genera¡iile „românilor noi”
(homininovi, cum le-au zis latinii celor recen¡i, uitåtori de neam, tradi¡ii,
specific etnic). Ba bine cå nu, privi¡i ¿i în „literatura” unor asemenea
specimene, ¿i ve¡i avea imaginea exactå a flagelului neomarxist
„politicallycorrectnes”, reversul totalitarismului „cu fa¡å umanå” dar la
fel de hidos... Vezi „istoriografia deconstructivistå de ultimå orå”, a unor
interna¡ionali¿ti/ globali¿ti, preferând o documentare „divers sincronicå”
etc.

„Desigur, mai crede dl A. Goci, cartea ¿i cititul ¿i scrisul au fost tot-
deauna apanajul intelectualitå¡ii, dar acum se pare cå tråim vremuri de
mare degradare culturalå, cu biblioteci publice închise, cu un interes
pentru culturå ¿i autoeduca¡ie aflat la limita inferioarå, cu slabe distinc¡ii
de autoritate culturalå ¿i moralå.”

*
Ce poate fi critica literarå, astfel, în viziunea autorului, decât o misiu-

ne „combat”, împrumutând un lexem din limbajul pilo¡ilor de vânåtoare.
Necrezând în verdictul „Judecata de Apoi”, nici în valoarea „båtutå în
cuie” a unei opere literare (teoria lovinescianå a „muta¡iei valorilor esteti-
ce” fiind destul de „serioaså” ¿i „argumentatå magistral” de criticul sbu-
råtorist), ci în „temporalitatea” actului de interpretare, criticul crede cå
„cea mai grea båtålie este cea cu sine însu¿i” ¿i cå fenomenul critic este
„delicat ¿i inofensiv” pentru unii, iar pentru al¡ii „adevåratå teroare” – „¿i
cu cât opera este mai valoroaså, cu atât evantaiul opiniilor este mai bo-
gat”. În timp ce opera råmâne egalå cu sine ¿i „structural-deschiså”, critica
este aceea care suferå „muta¡ii” în timp, estetice, ideologice, morale etc.
Pe de altå parte, critica î¿i revendicå dreptul la statut („a zecea muzå”),
cåci, ca orice scriitor, ¿i criticul tråie¿te „în douå universuri” (unul real,
altul fic¡ional), dupå cum aratå ¿i vocabulele „biblos” ¿i „libros” desem-
nând institu¡ia cår¡ii. De unde i se cere criticului „o sensibilitate înaltå”,
deopotrivå „empatie ¿i în¡elegere pentru scrierea altuia”, fiind fårå îndo-
ialå „combatant de linia întâi în comunitatea cår¡ilor, autorilor ¿i perso-
najelor, ¿i mai ales în comunitatea cuvintelor”... ªi, ca så mai punctåm
noi, aici, un nårav îndeob¿te vizibil ¿i la case mai mari, al criticii, egotismul
emanat de sindromul de elefantiazå/ boala dilatårii orgoliului, aceastå
disciplinå a comentariului re-creativ, trebuie så dea seama despre opera
comentatå, reliefându-i geografia realå ¿i spiritualå, încercând situarea
cår¡ii atât în cadrul operei personale cât ¿i în direc¡iile cadrului literar
mai larg (direc¡ii cultural-estetice, op¡iuni, tendin¡e etc.). Dincolo de a fi
un moft personal, - în care scriptorul ce-¿i då cu pårerea, substituindu-se
oarecum autorului, vorbe¿te mai mult despre cum vede ¿i cum ar vrea el
så fi aråtat opera, când nu este råu inten¡ionat da capo al fine, ca un
spectacol de grandoare penibilå -, critica incumbå o mare responsabilita-
te, sub toate aspectele, dacå nu vrea så ajungå precum fluturii ¿i muscu-
li¡ele pe sticla unui corp luminos în noapte... Câte diagnoze, câte diagnosti-
ce gre¿ite – vizibile ¿i la case mai mari – au råmas pete pe obrazul unor
critici de mare autoritate la vremea lor, dezvåluind fie idiosincrazii, fie
alte aspecte privind sensibilitatea, spiritul receptiv, îngustimea percep¡iei.
Nu, criticul nu trebuie, în exerci¡iul instan¡ei estetice, så „încutieze” opere
¿i autori, adicå så fie „un pat al lui Procust”, dimpotrivå i se cere maximå
deschidere asupra operei cercetate, întrebuin¡ând bisturiul numai atunci
când este evidentå „iregularitatea” ¿i „tumoarea” respectivå, ce pun în
primejdie via¡a operei. Nu în sensul de a-i „for¡a” cu orice pre¡ valoarea,
ci de a o prezenta într-o ipostazå „degajatå” de impuritå¡i, stabilindu-i
astfel reala valoare. ªi, mai apoi, criticul nu prime¿te pe bandå rulantå
cår¡i din uria¿a produc¡ie editorial, nu este un scrib realizator de dåri de
seamå la tot ce-i vine pe maså, ci dintru început î¿i alege cartea despre
care va scrie, pe criterii de gust personal ¿i nu aleatorii, fiind la curent
cu mi¿carea literarå a epocii sale. Iatå cå prima etapå în comentarea
unei cår¡i este înså¿i „alegerea” ei, potrivit unei grile de valorizåri perso-
nale asupra cårora nu este neapåratå nevoie så se explice.

*
Astfel zise aceste cuvinte care, volens-nolens, ating statutul profesiei

de critic literar, putem privi ¿i la „Referin¡ele critice” de la sfâr¿it (pp.
420-422), în care un Al. Piru apreciazå la fostul såu student „pasiunea ¿i
aplica¡ia”, gra¡ie cårora „atacå subiecte numai la vârf: Eminescu, Arghezi,
Marin Preda”, în „dezvoltåri complicate, dar credibile”: „Cu Aureliu Goci
¿i colegii lui de magistraturå criticå începe så se configureze – timpul o
så confirme sau nu – a cincea genera¡ie de critici maiorescieni, sus¡inå-
toare a principiului estetic exclusiv în evaluarea literaturii”. Un alt autor
contemporan, Nicolae Dan Fruntelatå, apreciazå „Poezia româneascå de
la Dosoftei la Nichita Stånescu” nu ca pe o istorie a poeziei noastre, ci
drept „un tratat de hermeneuticå a ideilor poetice, o interpretare, dar
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¿i o reinterpretare a momentelor în mi¿care ale
unei poezii de nivel european”. Tot astfel, criti-
cul Radu Voinescu observa „bogata ¿i semnifi-
cativa experien¡å, pe cåi mai pu¡in båtåtorite”
a criticului A. Goci, cu „fecunde intui¡ii ¿i iden-
tificåri tematice” (...) proiectând (gidian) lumina
investiga¡iei sale ca pe un cerc trasat în jurul
subiectului luat în discu¡ie”, precum în „Liviu
Rebreanu. Centrul operei ¿i distribu¡ia tipolo-
gicå”, din 2014. La fel, Ana Dobre, distinge în
lucrarea de sintezå asupra poeziei române¿ti
acel „scenariu vizual” care urmåre¿te „så vali-
deze «un experiment imaginar»”, ceea ce presu-
pune perspectivå istoricå, unind într-o singurå
dimensiune, diacronic ¿i sincronic, opera ¿i re-
ceptarea ei criticå, o scriiturå la douå mâini,
cum o vedea ¿i Nicolae Manolescu în Istoria
criticå a literaturii române.” La rândul nostru,
observam în demersul critic din operele de sin-
tezå panoramicå preocuparea de intrinsecå
voca¡ie analiticå a identificårii unor „dominan-
te, structuri tipologice ¿i identificåri recunos-
cute”, a „poieticii” ¿i „facerii” poeziei, de la sim-
pla versificare la adevårata con¿tiin¡å ¿i con¿ti-
entizare a actului estetic: „Dl Aureliu Goci
prive¿te fenomenul literar românesc în pers-
pectivå istoricå, îmbogå¡indu-¿i comentariile
cu observa¡ii pertinente privind aspectele sin-
tagmatice ¿i paradigmatice ale genurilor res-
pective, luând în considerare tabloul na¡ional
de valori, cu atât mai greu de urmårit cu cât
circula¡ia cår¡ilor a devenit azi o problemå ma-
jorå a culturii române (...) A¿adar, o «istorie» a
poeziei române¿ti ordonatå dupå anumite serii
tipologice, care coaguleazå autori cu afinitå¡i
artistice indubitabile, ¿i nu dupå obi¿nuitul cri-
teriu cronologic, cursiv în plan cultural-artis-
tic, dar nu întru totul capabil a reordona mate-
ria...”

Volumul cuprinde nu mai pu¡in de 59 de
autori comenta¡i, unii dintre ace¿tia figurând
cu douå (chiar trei) cronici, precum poe¡ii Al.
Ciocioi, ªerban Codrin, Ignatie Grecu, Caroli-
na Ilica, Constantin Kapitza, Victoria Milescu,
apoi prozatori ca Gabriela Banu, G. Escu Sil-
van, Elisabeta Iosif, Doina Popescu-Bråila,
Eliza Roha, Emil Lungeanu (¿i teatru), dar ¿i
critici ¿i istorici literari: Nicolae Georgescu cu
douå cår¡i despre Eminescu ¿i „Ispita lecturii:
arte poetice implicate”, ZenovieCârlugea cu
comentariul la dic¡ionarele dedicate „Oame-
nilor din via¡a lui...” Lucian Blaga, 2017 (2 vol.)
¿i Tudor Arghezi, 2019; Ana Sîrghie, cu „evocåri
¿i interpretåri în evantai” despre Radu Stanca.

Remarcabilå este la criticul Aureliu Goci
for¡a de sintetizare, privind autorii comenta¡i,
în formulåri critice caracterizante, adevårate
„etichete” estetice, care se lipesc, vorba ceea,

ca marca de scrisoare, oferind astfel o direc¡ie
de lecturå. Totul pe baza unui sim¡ estetic u¿or
detectabil (era så scriem „detectivistic”), dova-
då a unui experimentat ¿i mai îndelungat exer-
ci¡iu critic. Criticul cite¿te opera cu pasiunea
celui care descoperå noi lumi imaginare ¿i, din
câteva exemple, face situåri privind specifici-
tatea viziunii artistice, tematica ¿i reliefarea per-
sonajelor, încadrarea tipologicå etc., dupå care
rezumå în formule memorabile figura spiritului
creator. Astfel, la poetul George Alboiu, criticul
observå deplasarea spiritului creator „de la
obsesia ¿i nostalgia câmpiei eterne la pre-
sim¡irea apocalipsei milenariste”, la Nicolae
Båciu¡, un profesionist al scrisului, „Spiritul
ludic, între fiin¡å ¿i credin¡å”, la Mircea Cårtå-
rescu, aspru amendat altådatå, „Performan¡ele
unui mare scriitor într-un gen dificil – literatura
(¿i) pentru copii” (e vorba de „Enciclopedia zei-
lor”), la Dumitru Radu Popescu, o dramaturgie
„între arhetipuri ¿i cotidianul postmodernist”,
la Dinu Såraru, „un om într-o operå, o operå
pentru un scriitor”, la poeta Victoria Milescu
situarea „între universul intimist ¿i aspira¡ia
clasicå”, la Lucian Gruia, scriitor polivalent evi-
tând deopotrivå „polul politic” ¿i pe cel „religios”
¿i „de o diversitate înspåimântåtoare”, „un uni-
vers poetic intimist” (e vorba de admirabilul
volum din 2020 „Poeme putrede”), la Virgil Dia-
conu, poet „cu aluzii politice ¿i atitudine pam-
fletarå”, „Fiin¡å, credin¡å ¿i con¿tiin¡å poeticå
rebelå”, la Ioan Barbu, romanul de tip puzzle
(„Literatura ¿i istoria sub mantaua reportaju-
lui”), la Mihai Antonescu, romanul unui „timp
istoric plin de tragism”, cu protagonist „fulmi-
nant” („Ugu”), la Cristian George Brebenel „Neo-
realismul ¿i medita¡ia fantasticå”, o „prozå inte-
lectualå cu inser¡iuni fantastice, de mare rezo-
lu¡ie stilisticå”, la Ana Dobre, „Evadarea perso-
najelor de sub escortå”, la Silvan G. Escu, o „pro-
zå sapien¡ialå cu finalitate moralå”, ba chiar o
existen¡ialitate „banalå ca naratologie subtilå”,
la Eliza Roha, în cele trei cår¡i, „Universul so-
cial ¿i romanul de societate” ori „seriozitatea jo-
cului de-a copilåria”, la Nicolae Dan Fruntelatå,
„Fericirea ¿i triste¡ea gazetarului de curså lun-
gå”, la Florentin Popescu, voca¡ia de „poliscrip-
tor în ipostaze narative”, la ªtefania Oproescu,
voca¡ia „Jurnalului poetic ¿i proiec¡ia sapien-
¡ialå”, la Doina Popescu-Bråila, „proza satiricå,
umoristicå ¿i poli¡istå”...

Tot astfel, pentru poeta Carolina Ilica criti-
cul gåse¿te un generic foarte sugestiv („Eflores-
cen¡a formulelor poetice ¿i vocea unicå”), la poe-
tul ¿i prozatorul Florea Burtan, „Ceremonialul
liric ¿i armonia sentimentelor”, precum ¿i „Satul
s-a mutat în noul mileniu”, la Dumitru Chioaru,
o poezie intelectualå a burgului sibian, „poet re-
zolutiv ¿i o con¿tiin¡å esteticå”, la prozatoarea
Angela Dina-Mo¡å¡åianu, „Universul narativ
între cotidian ¿i mitul tradi¡iei”, la regretatul
Octavian Doclin o „Poezie a stårilor contradictorii
¿i a energiilor alternative”, la prozatoarea de suc-
ces Eugenia Du¡å, pe baza romanului „Cåpri-
oara”, criticul scrie despre „Un Pygmalion în På-
durea nebunå”, la Remus Valeriu Giorgioni ape-
titul de „prozopopee religioaså ¿i viziune experi-
mentalå”, la Grecu Ignatie un „clasicism al poe-
ziei în viziune ¿i tradi¡ie cre¿tinå”, la Constantin
Kapitza, „Discursul îndrågostit ¿i medita¡ia me-
tafizicå”, la Romulus Lal, „Romanele unor aven-
turi cu tâlc ¿i enigmele scriiturii unui «bijutier»
de cuvinte”, la Gabriela Banu, „Reprezentarea
mitului ca poveste postmodernå”, la Nicå D. Lu-
pu, „Principiile, nelini¿tile ¿i victoriile unui das-
cål”, la Nicolae Grigore Mårå¿anu, „O epopee cla-
sicå în plin minimalism”, la Iustin Moraru, un
„univers poetic între discursul clasic ¿i parabola
moralå”, la Constantin Pådureanu, o „viziune
socialå ¿i introspec¡ie în lumea satului tradi¡io-
nal”, la Dan Tipuri¡å, „Câmpiile sufletului ¿i mis-
terul fericirii”, la Ion Scorobete, „Ironia pandemi-
ei ¿i sarcasmul depresiv”, la Mihail Soare, „Uni-
versul cotidian ¿i sfin¡enia poetului”, la Petru
Solonaru, „Discursul ceremonial ¿i poezia esote-
ricå”, la George Stanca, „Cântecul de lume ¿i

orgoliul marginalitå¡ii”, la Gheorghe Påun între-
bându-se dacå este vorba de „un poet
matematician, un matematician poet, sau un
academician jurnalist?”, la Dorina Bådescu, un
teatru „inteligent”, chiar „exegetic”, la omul de
¿tiin¡å Magda Stavinschi, capacitatea de a
evoca documentar („ca un roman”) via¡a
astronomului ¿i poetului Nicolae Coculescu,
tatål esteticianului Pius Servien, drept „cålåtori
visåtori în cosmosul fårå margini” ¿.a.m.d.

Dupå cum u¿or se poate vedea din tabloul
autorilor comenta¡i, criticul nu are prejudecå¡i,
el se dedicå egal atât mai vechilor valori (scrii-
tori consacra¡i, ¿aizeci¿ti precum D.R. Popescu,
Dinu Såraru), dar ¿i unor scriitori în plinå afir-
mare, astfel cå multe cronici scot din anonimat/
readuc în aten¡ie nume mai pu¡in circulate în
spa¡iul literar: Victor Albu - „Privilegiul cuvin-
telor înflorite în singuråtate”, Elena Armenescu
-„Poezia între credin¡å ¿i con¿tiin¡å, în tradi¡ia
clasicitå¡ii na¡ionale”, ViliaBan¡a - „Poezia eroti-
cå urbanå ¿i a¿teptarea integrårii într-un uni-
vers matematic”, Boris Maria Mehr – „Între poe-
zia confesiv-intimistå ¿i proiectul suprarealist”,
Marina Costa - „Povestiri realiste, psihologice
¿i fantastice în istoria ¿i geografia planetarå”,
IssabelaCotelin – „Sentimentul erotic ca fabulå
moralå”, Paul Sârbu – „O saga deltaicå ¿i ima-
ginarul unui spa¡iu cosmopolit”, Petre Ion
Stoica – „Timpul cailor de fum”, Vasile Toma –
„Jocul ¿i în¡elepciunea ca forme de iubire”, Ve-
ronica Maria Florescu – „Fericirile târzii...”,
Magda Bådoiu - „Un cålåtor performant cu gân-
dul acaså, crochiuri sentimentale”, Aneta ºâru
Pioarå – „Nara¡iunea clasicå între atitudine ¿i
fabula moralå”, Petri¿or Nicolae Florentin –
„Sentimentele ¿i eflorescen¡a Revolu¡iei în is-
torie”...

Poe¡i, prozatori, dramaturgi, critici ¿i isto-
rici literari, jurnali¿ti (desigur al¡ii decât cei a-
fla¡i în aten¡ia ierarhiilor oficiale, dar nu mai
pu¡in importan¡i!) – to¡i beneficiazå de privirea
echilibratå ¿i rezumativå a criticului, de o defe-
ren¡å empatic-bonomå, preocupat så sesizeze
atitudinea, viziunea, stilul ¿i alte elemente de
originalitate, ilustrându-¿i cu citate aser¡iunile
¿i privind operele respective într-o perspectivå
de gen, tipologie, serie, nu pu¡ine fiind referin-
¡ele ¿i raportårile la atare considerente de isto-
rie ¿i teorie literarå.

Råmânând pretutindeni „egal cu sine”, cri-
ticul evitå, conform precizårilor pro domodin
„Argument”, så „fabuleze” în marginea fenome-
nului literar comentat. El se ¡ine, într-un mod
specializat, de firul comentariului, care deopo-
trivå schi¡eazå con¡inutul cår¡ii ¿i emite jude-
cå¡i de valoare privind realizarea artisticå,
într-un spirit liber al opiniei cu abordåri flexi-
bile, „într-un concert al libertå¡ii ¿i diversitå¡ii
la care fiecare exeget are acces”. Pe scurt zis,
dl Aureliu Goci opteazå, în aceastå „misiune
combat”, pentru o „criticå literarå ca paradox
¿i unitate a contrariilor”, pentru care sunt nece-
sare sensibilitate pe potrivå, empatie ¿i în¡ele-
gere. Într-o activitate îndelungatå, scrie dl Goci,
criticul ajunge la „construc¡ia monumentalå de
tip cålinescian”, în cazul de fa¡å la „volume de
cronici literare, foarte aplicate ¿i temeinic infor-
mate” (precum Pompiliu Constantinescu), altfel
zis, cu cuvintele lui Eugen Ionescu, la „o cons-
truc¡ie «din fårâme»”, care ¿i aceasta reprezintå
tablouri de valori raportabile la o culturå na¡io-
nalå. Iar dacå reamintim panoramele critice/
sintezele exegetice privind dezvoltarea poeziei
(de la începuturi pânå azi) ¿i prozei, în secolul
al XX-lea ¿i primele douå decenii ale mileniului
al III-lea, atunci putem trage concluzia cå isto-
ricul ¿i criticul literar Aureliu Goci ¿i-a rotunjit,
de-a lungul unei jumåtå¡i de secol de trudå
cinstitå, de dåruire nezgomotoaså, de ierarhi-
zare decanonizatå ¿i de erg (energie a scrisului)
remarcabil, într-adevår, o operå criticå variatå,
substan¡ialå ¿i frecventabilå, îmbogå¡ind, ast-
fel, cu indimenticabile contribu¡ii, Tabloul
na¡ional de valori al literaturii române.

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
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Scriitori severineni de azi:
„PARFUM DE INSULÅ/ PARFUME D’ÎLE”

(Brumar(Brumar(Brumar(Brumar(Brumar, T, T, T, T, Timi¿oara, MMXVIII, 148 p.)imi¿oara, MMXVIII, 148 p.)imi¿oara, MMXVIII, 148 p.)imi¿oara, MMXVIII, 148 p.)imi¿oara, MMXVIII, 148 p.)

Poetå, prozatoare, traducåtoare, autoarea
unui admirabil studiu de caz din literatura me-
dievalå francezå recenzat ¿i de noi („Etos femi-
nin în Heptameronul Magaretei De Navarra”,
Editura Eminescu, Bucure¿ti, 2016), laureatå

a unor festivaluri na¡ionale ¿i interna¡ionale de poezie, în sfâr¿it, membrå
a Uniunii Scriitorilor din România (2019), EMANUELA BUªOI ilustreazå
tipul scriitorului-cårturar, cu o operå bilingvå româno-francezå demnå
de pre¡uire, de admira¡ie ¿i de o cât mai bine-meritatå situare valoricå.
Scriitoarea, care are la activ o întreagå carierå de profesorat, este o perso-
nalitate incontestabilå a culturii severinene de azi.

A debutat editorial în 2013 cu volumele bilingve „Tapiserii medievale/
Tapisseries médiévales” (poeme) ¿i „Florile de dincolo/ Les fleurs de
l’au-del” (microroman). Au urmat, într-un ritm sus¡inut: „Stihuri în ritm
de voie/ Mon propre rythme edi¡ie” (Brumar, Timi¿oara, 2015), „Spre
Gibraltar...”, (2015, note de cålåtorie, traduceri, versuri), „Etos feminin
în Heptameronul Magaretei De Navarra”, (2016, studiu literar), „Caii roz/
Les chevaux roses” (versuri, 2017), „Parfum de insulå/ Parfum d’île”,
versuri (2018). Prezentå în diferite culegeri ¿i antologii, inclusiv
transfrontaliere (2018-2020).

A realizat traduceri în limba francezå: Ioan Baba, „Amicus animae
dimidium” (2016, 2017), Nicu Ciobanu, „Dialectica iubirii” (2016), Baki
Ymeri, „Razele cuvintelor mele”/ Rrezet e fjalëve të mia (2020).

Despre opera sa au scris: Victor Rusu, Dan ªalapa, Dan Buciumea-
nu, Florian Copcea, Daniel Cristea-Enache, Zenovie Cârlugea, Victor Ata-
nasiu, Mircea Eleanor, Marina Aican¡an,  Paul Aretzu, Daniela Tutunaru,
Maria Bologa, Gelu Negrea, Delia-Felicia Muntean ¿.a.

*
Cel din urmå volum de poezii al d-nei Emanuela Bu¿oi, al patrulea,

„parparparparparfum de insulå / parfum de insulå / parfum de insulå / parfum de insulå / parfum de insulå / parfume d’îlefume d’îlefume d’îlefume d’îlefume d’île” (Brumar, Timi¿oara, MMXVIII, 148
p.), este indimenticabil un volum de liricå ajunså la deplina maturitate.
Titlu, foarte sugestiv pentru reveriile ¿i fantasmatica acestui alodiu po-
etic, este dat de poema omoloagå ce degajå amintirea, ca un parfum îndrå-
git, a insulei-fortåre¡e Ada-Kaleh, dispårutå sub apele Dunårii încå din
1970, în lacul de acumulare al Hidrocentralei Por¡ile de Fier I, situatå
cam la 3 km în aval de Or¿ova (måsura 1,7 km lungime ¿i circa 500 m
lå¡ime, fiind populatå de circa 600 de turci). Cum orice parfum are o
amintire, „amintirea mea are o notå de vârf/ luminoaså/ de leandru de
gura-leului/ înflorite printre cåråmizi de ziduri stil Vauban/ pe alocuri
putrezite/ de iasomie îmblânzitå cu soarele verii danubiene.” ªtiind despre
ce este vorba, cåci am cålåtorit acolo în 1968, acest petic exotic de orient,
unde te îmbiau cafeaua la ibric, ceaiul tare, fumul inelat ridicat din nar-
ghilele ¿i atâtea delicatese turce¿ti (de la dulce¡uri, la alvi¡å, rahat, ¿oco-
late etc.), îmbåtåtoare arome de zahår ars „topit în cazane/ mestecat din
råsputeri de turcul/ care nu uitå så arunce din când în când/ un pumn
de petale de trandafir ¿i pu¡in fistic” – råmâne în amintirea poetei cu
parfumul „de insulå uitatå/ de Ada-Kaleh.” („parfum de insulå”). Putem
vorbi de o întreagå literaturå pe tema mirificei insule dispårute, temå
fa¡å de care poeta severineanå nu putea så råmânå indiferentå.

Este un timp al amintirii care, mutatis mutandis ¿i cu alte semnifi-
ca¡ii, se råsfrânge ¿i peste unele momente biografice, dar poezia în princi-
pal trece dincolo, în registrul mai larg al unui imaginar livresc, re¡inând
anumite momente, figuri, aspecte, elemente etc. din istoria umanitå¡ii
(de la „comuna primitivå”, în care au apårut germenii artei primitive, la
epoca unei postmodernitå¡i, golitå de sensurile unor tradi¡ii, fårå ca au-
toarea så pedaleze, ca al¡i confra¡i, pe ideea de globalizare ¿i, doamne
fere¿te!, de „cancel culture”!).

Discursul poetic postmodern este unul supravegheat, men¡inut la
economia de mijloace poetice, de lucidå în¡elegere a timpului care mar-
cheazå existen¡ele, nelipsind o finå atitudine ironicå în atâtea situa¡ii de
via¡å evocate, mereu „în tendin¡e”: „Nu må voi schimba niciodatå/ pirat
în cåutare de comori dernier cri/ cutreier dedal dupå dedal/ fårå fir cålåu-
zitor/ în pungi cu firmå la vedere/ îndes pålårii ochelari de soare/ gen¡i
de piele vuitton sau nu/ branduri cu umera¿ cu tot/ (...)/ cu o notå
ascunså de stimå de sine/ sunt cumpåråtorul personal/ al tuturor femei-
lor de pe mapamond/ obsedante achizi¡ii de piese vestimentare/ pêle-mêle
podiumuri/ top modele filiforme fashion/ shopping cât mai mult shop-
ping/ cumpår geanta râvnitå azi ¿i rochia la sfâr¿itul lunii/ sau a lumii/
ce conteazå la urma urmei e/ imaginea de mine de tine/ valorizantå
desigur/ ¿i moralmente bunå.” (în tendin¡e).

„Nu, nu eram Anna Karenina,/ eram Kitty, gâtuitå de emo¡ie ¿i spai-
må,/ îndrågostitå de Anna, straniu de diabolicå”, aflåm din poemul „eu
eram kitty”, „Eram Kitty, eram Tolstoi,/ la cei zece ani ai mei când/ am
scos cartea cu copertele cartonate verde închis/ din teancul de volume
a¿ezate”. Piesa aceasta (cu un post scriptum flaubertian de ars poetica:
„Emma, c’est moi”!) ne face så în¡elegem cum experien¡a lecturii vine din
fragedå copilårie ¿i ea contribuie în mod esen¡ial la structurarea unor
op¡iuni, la edificarea unor repere, la ata¿amentul fa¡å de unele valori

EmEmEmEmEmanananananuela Bu¿oiuela Bu¿oiuela Bu¿oiuela Bu¿oiuela Bu¿oi

umane, comportamente, cauze morale. Anna „era (acea) lady din romanul
englezesc” citit de tragica eroinå în trenul „care o ducea la Moscova”. În
timp ce Kitty, din acela¿i roman tolstoian, tråind din plin „emo¡iile”,
„spaimele” ¿i chiar fiind „îndrågostitå” de Anna,  este de fapt prin¡esa
Ekaterina „Kutty” Shcherbatskaya, sorå a în¿elatei Dolly, curtatå fiind ¿i
ea de contele Vronsky. Deci o „rivalå” oarecum antecedentå a Annei, de
unde ¿i atrac¡ia cåtre planul apropiat al marii iubiri dintre Anna ¿i chi-
pe¿ul conte. Astfel de „rivalitå¡i” ori complicitå¡i suflete¿ti sunt, în plan
lectural, ilustrative ¿i mårturisitoare, dacå nu congruente cu o stare poe-
ticå generatoare de fantasmatice lumi imaginare, cu referin¡e punctuale,
reverberând atât o inventivitate a¿a-zis scenaristå de elegante tråiri cât
¿i o asimilare profundå a registrelor culturale, livrescul punându-¿i pece-
tea de specificitå¡i ¿i diferen¡ieri. Spiritul francofon al autoarei (o carierå
întreagå de profesorat în limba lui Voltaire) ¿i evocarea de inventar po-
etic, oarecum enumerativ-caracterizantå, sunt atotprezente ¿i, am putea
spune cu cuvintele autoarei, toate „se eternizeazå/ în ploaia/volens-no-
lens trecåtoare” („în marolles nu”). Ideea de a råmâne „în tendin¡e” dez-
voltå un fin spirit ironic, insinuându-se în texte cu o luciditate a¿ezatå
de bunå cunoa¿tere a lumii în varii metamorfoze ¿i ipostaze, fie cå este
evocatå „întâlnirea de n ani” (20) cu „fosta claså a XII-a H” („y compris
diriga ¿i profa de francezå” – „pe chat”), fie este adus în vers parfumul
uitatei insule Ada-Kaleh („parfum de insulå”) ori de atâtea fantasmatice
medievalitå¡i, cum ar fi imaginea „milordului cu sânge albastru” pornit
în „atâtea råzboaie”, care-¿i coase pe tunicå, în dreptul inimii, månu¿a
finå „de damå/ brodatå cu fir de aur”, poem sfâr¿ind într-o interoga¡ie
ironicå („månu¿a”). Alåturi de „antichitå¡i”, precum în „måsline verzi”
evocând figura fårå sandale a unui Socrate terorizat de „limba de viperå
a Xantipei” ¿i cu ochii închi¿i cântårind „greutatea în aur a adevårului/
închis-deschis în fiecare cuvânt”, statuie verticalå „bine înfiptå/ în solul
vechii Elade”.

Totul mårturisit într-o tainicå ¿i dulce limba natalå care vorbe¿te
sufletului, când pierdutå, când regåsitå: „De ce a trebuit så-¿i piardå/
frumoasa ei limbå barocå?/ Peste zilele vie¡ii tale cortina traså/ crede-må
odatå cortina traså/ nimic nu mai conteazå/ latina vulgarå greaca veche/
hindi koro aka sau/ punjabi cu cele douå mii de cuvinte/ getodace/ limbi
vechi sau noi/ sunt låsate în urmå/ înghi¡ite de ¿arpele casei/ lacom ¿i
orb...” („frumoasa ei limbå barocå”).

Remarcabile sunt câteva piese lirice rotunjindu-se în arte poetice
veritabile precum „fårå stea-n frunte” (imaginea cår¡ilor care „mor”, fårå
så se fi nåscut „cu stea în frunte”, de¿i universurile paralele instituite de
acestea „î¿i tråiesc vie¡ile lor”, prin cuvinte). Eviden¡iem preocuparea au-
toarei de a-¿i deschide discursul poetic (cu verbul lui „limpede ca Ozana
cea frumos curgåtoare”), „dinspre un univers/ spre altul paralel” („må
strecor din gaurå de vierme/ în gaurå de vierme/ tot atâtea poduri de
trecere/ suspendate în spa¡iu”), prin reliefarea unor în¡elesuri cu tâlc
accesibile, astfel poemul restituind esen¡ialmente gândul creatorului in
integrum: „Totul e så nu cad/ pe suprafa¡a fluctuantå/ ¿i tentacularå de
gaurå neagrå/ care totu¿i un vid absolut/ nu e.../(...)/ Poemul întreg e
restituit/ numai de fântâna albå/ acolo nimic nu e pierdut/ dacå se
întâmplå så se afunde/ dimpotrivå/ ¡â¿ne¿te din adânc/ proaspåt ilumi-
nat/ luceafår/ de diminea¡å.” („gaurå neagrå gaurå albå”).

Da, aceastå continuå reverie ascensionalå, trans-temporalå ¿i
trans-mundanå, toatå aceastå freneticå amestecåturå de viziuni livre¿ti
în desfå¿uråri lexicale specifice, de la „antichitå¡i” ¿i „medievalitå¡i” la
referen¡ialitå¡i „moderniste” ¿i „postmoderniste” ar putea sugera un
discurs liric barochizant, de specificitå¡i livre¿ti, care reu¿e¿te a exprima
într-o formulå intelectual-cårturåreascå complexitatea sim¡åmintelor ¿i
tråirilor suflete¿ti, acea cålåtorie în profunzimile sinelui având drept
cålåuzå deschiderile umaniste ale unei erudi¡ii remarcabile. O multitudine
de „voci” se fac auzite pe portativele acestei poezii deschise unor varii
însemne ¿i tradi¡ii culturale, deopotrivå indigene ¿i universale: „Voci,/
tumult de voci/ voci de påsåri/ de tigri/ de codri/ ¿i mai ales/ de oameni”.
Oameni „spårgåtori de pietre / ¿i în cåutare de graal/ ståpâni de sclavi
¿i/ sclavi de zei” („dincolo de noi”). Op¡iunea cåtre lumea låuntricå a
sinelui este una solvabilå, de pacificare sufleteascå în fa¡a mor¡ii, dupå
cum sunå ¿i motto-ul preluat (fårå ghilimele!) din Co¿buc: „naturå/ în
mormântul meu/ e totul cald/ cå e luminå”: „ªi atunci/ ¿i atunci/ de ce
atâta teamå/ aici dolore cosmico/ colo dolore universale?/ Lepådåm doar
pielea/ rânjetul râtul de porc (râtul „de porc”, desigur!, n.m.)/ uneori în
foc/ cel mai adesea/ în metrul cub de glie/ strå-stråbunå.// Tunelul
lung întunecat/ singura cårare predictibilå e/ spre lumina din noi ¿i/
de dincolo/ de noi.” („lux”). Aceastå „lec¡ie de zbor” a „pe¿ti¿orului”
descântat/ exorcizat, despre care face vorbire poema „prima lec¡ie”, este
pe deplin asimilatå ¿i comunicatå astfel, întrolocând imagini ale copilåriei:
„Pe¿te flutur planez în aerul încårcat de parfumul gut[u]ilor/ coapte de
ciorchini grei de (de) tåmâioaså pro[a]spåt cule¿i/ iar/ bra¡e prietenoase/
se-nal¡å/ coboarå./ La capåt de pod lec¡ia de zbor cu/ ochi deschi¿i e/
pe de rost învå¡atå.” Sau o artå poeticå mai încifratå, de fel mallarméan
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sau à la Ion Barbu, precum „falnic hexatedru”:
„Un cub translucid perfect/ incolor ¿i inodor/
cu fundå-n frunte...” Concluzia unei asemenea
obsesii tematice dåtåtoare de cumplite insomnii
ar fi una hora¡ianå, exprimatå în „non omnis
moriar”, conform celebrei ode, cu completarea
noastrå – „multaque pars mei/ Vitabit
Libitinam”: „Atât î¡i spun/ repetå te rog repetå/
diminea¡a seara/ eu nu mor întru-totul./ ºine
minte/ Non omnis moriar.”... Cu alte cuvinte,
poeta are în vedere „monumentul” de cuvinte
pe care îl va låsa, eternizându-se („Exegi
monumentum aere perennius” scria Hora¡iu),
ceea ce nu este deloc deplasat în ideea
redemp¡iunii spirituale...

Iatå câteva trimiteri livre¿ti care dezvåluie
tråiri suflete¿ti feminine profunde, unele
asumate odatå cu schimbarea persoanei în
versuri, precum „perfida Manon” (desigur
curtezana Manon Lescaut din romanul omonim
al lui Antoine François Prevost, 1731) – „ah
perfidå”), altele stârnind atmosfera unor locuri
exotice cu tangouri celebre precum „Santa
Suzana” („santa suzana”) ori rela¡ionând cu
varii referin¡e livre¿ti din acela¿i areal cultural
universal, în sensul unor alteritå¡i de mare
reflexivitate sugestivå sau de-a dreptul pildui-
tor-impresionabile: „non omnis moriar”, „acum
o mie de ani”, „dom’ ubu”, „din comuna primi-
tivå”, „pe promenadå”, „darul lui pantagruel”,
„atâtea capete”, „în flåcåri”, „spre antile cu

johnny halliday” ¿.a.
Sau scene din realitatea prozaicå a ¡inutu-

lui de la Dunåre, cu apari¡ii stranii ¿i vie¡i mu-
tilate („în miez de noapte”, „totul trece” etc.) sau
a unei topografii u¿or recognoscibile:  Dunårea
scåldatå în zorii dimine¡ii, capul lui Decebal,
dealul ¿i izvoarele Cernei, podul peste Drincea
cu amintirea darurilor de iarnå din copilårie,
podul de peste Topolni¡a, intrarea în ªimian,
Cladova, Vânju Mare („ceasul a sosit”, „sus sus”,
„zåpezi nop¡i zile”, „alte veri”, „în miez de noap-
te” etc.).

În totul, „parfum de insulå / parfum d’île”
exprimå deopotrivå farmecul unei sensibilitå¡i
cu referen¡ialitå¡i de plan biografic ¿i al unui
spirit voyage prin lumea culturii, multe aspecte
¿i elemente re¡inute fiind aduse la matca unei
poetici „în ritm de voie” („mon propre rythme”),
conform unui demers programatic mai vechi (v.
vol. „Stihuri în ritm de voie/ Mon propre rythme”,
2015).

Faptul cå autoarea ne oferå de fiecare datå
produc¡ia poeticå în regim bilingv dovede¿te,
desigur, nu numai virtuozitate ci ¿i o stare poeti-
cå, pårând unora manieristå, dar cåutându-¿i
o anumitå deschidere europeanå.

Da, Emanuela Bu¿oi este o poetå autenticå,
ajunså în pragul deplinei exprimåri, o voce cât
mai personalå ¿i distinctå.

ZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEA

ÎN MADUVA POEZIEI

În crinii care înfloresc
Din inima mielului
Diminea¡a se spalå cu cântec
Dacå sunt un strop de mir
Scurs din ochiul icoanei.

Locuiesc în bobocul de orhidee
Unde sunt o poezie
În lacrima lui Iisus.

Viermii devin vocale
ªi proza råsårit
Peste rugul de spini.

via¡a ¿i muzica
se aud în poezie
Dând sens versului

Din care ¿oaptele se revarså
În inima psalmului.

PPPPPoooooemeemeemeemeeme IULIAN BARBU

ªOAPTA  NOPºII

Peste  munþii  cerniþi
Luna  se  ascunde
La  pieptul  orizontului
Dacã  în  nucleul  soarelui
Pãtrund  luceferi  ro¿ii.

Ecoul  trece  peste  suferinþã
Prinzându-se  pe  spatele  cârlanului
Când  la  poarta
Unde  cuvântul  mângâie  visele
A¿teaptã  primãvara  cu  suferinþa-n  frunte
Rãtãcitorul  nãscut  din  mãduva  crucii

La  un  capãt  infinit
Balada  adoarme  universul
Purtând  mii  de  copii
Înspre  timpul  în  care  spaþiul
Ajunge ¿oapta  egalitãþii.

PRINTRE  FLORI

Cu  degetele-n  cupã
Îmi  scot  dorul
Sã-l  a¿ez   bolnav
În  braþele  toamnei
Care  zboarã  la  fereastrã.

Balada  încãlze¿te  sera
Dacã  am  o  rozã  în  suflet
Când  a¿tept  gol
Pachetul  cu  ecouri
Din  lumea  sfinþilor.

Flori  de  iris
Îmi  coloreazã  sentimentul
Rãtãcit  printre  lalelele
Ce-mi  închid  copilãria în basm.

FURTUNÅ

furtunã mare-
în picaj pescãru¿ cu
aripã frântã

*

VÂNT DE TOAMNÃ

Adie vântul  afarã
Pe terasã beau vodcã Absolut
În timp ce citesc
Poemele  din care ploaia
Cade peste buchetul de flori
Ce vreau sã-l dãruiesc Toamnei.

Vântul bate în rafale
Peste dimine¡iile de acasã.
La radio se aude
Muzica ce parcã stã-n loc
Sã se admire în poezie.

Frunze ruginii cad din copac
Via¡a îmi iese din trup ,
De parcã încearcã
 Sã facã o plecãciune
În fa¡a acestei zile  de toamnã
Ce adie a poezie.

REFLEXIE PE SUFLET

Luna mi se reflectå
pe suflet
Ca într-o fereastrå
ªi cu palmele împreunate
Recit poemul ascuns
Într-un ecou de înger.

Am visat cå dorm
cu capul pe o carte
În vreme ce un vers
Pleacå din mine
Înspre lumea poeziei.
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- Auzi, båiete, îmi zise îngerul,
Cum e via¡a?
- Ca dracu’, pu¿tiule, îi zisei,
O mizerie mai mare decât
M mare de la mizerie,
Scriså cu m mic!
- Auzi, îmi ripostå din aripi îngerul,
Via¡a e cu atât mai frumoaså
Cu cât e mai pu¡in frumoaså,
Chiar urâtå ca tine, båiete,
Frumos la suflet,
Dar plecat cu sorcova,
În¡elegi?
- Bine, ¿mechere, îi zisei,
Hai, bagå o bere la båiatu’,
Cå via¡a, oricât de urâtå,
Tot o bere båutå cu un prieten
O spalå de toate påcatele,
De-aia sunt aripile voastre albe,
ªi ghioceii, secunzi lor,
Te-ai prins
Sau ¿i asta-i tot o calofilie

CHESTIUNEA NEMURIRII

Da, Doamne,
Acuma, în¡eleg
Cå nemurirea
Nu-i pentru oricine,
ªi, zåu, dacå nu ai
ªi dreptate, Doamne!

Påi, ce så fac, eu,
Nemintosul,
Cu-n car de ani, etern,
Så-l risipesc pe fitece,
Când ai la îndemânå
Frumo¿i ¿i tri¿ti poe¡i,
De-o tinere¡e råpitoare,
Pe cari så ni-i ¡ii,
Doamne-n veac,
Så reazeme poeme,
S-aprindå stele-n gând,
Pe luci de ape,
Så legene coråbii de zåpadå
Pe-ntinsul nop¡ilor de lacrimi,
S-ademeneascå reci luceferi
Pe sub arcadele de nuferi...

Da, Doamne,
Nemurirea nu-i pentru oricine,
A¿a cum, de te na¿ti Hiperion,
E greu så nu te-ndrågoste¿ti
De-o prea-frumoaså fatå

PLIMBAREA

Iatå pia¡a ora¿ului,
få-i douå-trei piruete,
stråine, prieten de ocazie,
scoate-¡i pålåria când treci  prin dreptul
pa¿ilor celorlal¡i,
pa¿ii lor men¡in starea de echilibru
a aripilor de porumbei…

Iatå ¿i statuile,
servesc sandwich-uri cu parmezan,
iar cafeaua, doar dupå ora opt jumate,
dupå ce sose¿te po¿ta¿ul,
¿i î¿i citesc telegramele din secolul trecut;

Copiii aleargå dupå notele
scåpate din solfegiile båtrânului muzicant,
le ron¡åie ca pe napolitane,

iar clopotul din turla proaspåt vopsitå
î¿i fugåre¿te funia,
ar vrea så se spânzure cu ea,
så uite ce greu e så fii proorocul
din pia¡a care pleacå la plimbare
înainte de a coborî sunetul
în carnea rugåciunii...

CLEPSIDRE DE TALCIOC

Tråim fiecare în bancomatul lui,
Ne scoate de-acolo doar
Câte o replicå demonetizatå,
Så ne arate drumul
Cåtre o Arcadie de mucava,
Ne vindem, în schimb, fericirea
La talciocuri expirate
De atâta economie de pia¡å,
ªi ne fabricåm lunete
Privind la stele de pe epole¡i,
O stranie clepsidrå
Råmâne gravidå cu sine
ªi ne invitå så-i înregistråm paternitatea
La orice caså de schimb valutar...

FUGAR

N-a¿ vrea så ¿tii
cum fluturii se-ntorc în coconi,
n-a¿ vrea nici buza så se-ntoarcå
din sårut,
nici cercul din geometria lui Euclid,
dar, zåu, a¿ vrea så vii,
cu pasul lin,
sub marginea de val,
¿i så atingi pustiul
adunat sub pre¿,
så strângi din gândurile
goale de cub,
cum bårcile se-adunå-n rada
cimitirelor fecunde
¿i se îneacå în golul din pahare,
hai, pleacå, iluzie cu tentå
de viol de-adolescent stângaci.

Te du, så afli iar dacå mai sunt bilete
la matineul despre sarea în bucate.

PERFECT ªI IMPERFECT

În cub
Nu existå respira¡ie,
Doar o credin¡å
Despre aer,
În fiecare laturå
E câte un portal
Cu ¿anse egale
De a fi false,
Dar ¿i de a fi legate
De alte portaluri,
Care te poartå
Spre o altå poartå
Prin care så înve¡i
Så-i respiri credin¡a.

Fiecare cub
Are legåturå
Cu sfera,

Cu inelul,
Cu lumina,
Dar mai ales
Cu noaptea,
Cåci noaptea
Este inelul
Care logode¿te
Perfec¡iunea lui
Cu imperfec¡iunea
Respira¡iei…

NÅMEºII

Nåme¡ii sunt legitima¡iile iernii,
Fårå nåme¡i, nu existå iarnå,
Asta o ¿tie orice copilårie
Tråitå pe lângå soba bunicilor.
O ¿tia ¿i tata,
Care dådea la lopatå, diminea¡a,
Så facå pârtie pânå la poartå,
Så scoatå cåru¡a,
Så ducå doi saci cu fåinå
La moa¿a Lilica,
Så aibå de pâine
Pânå mai spre primåvarå,
Cå era våduvå
ªi n-avea din toate cele...
Asta e cu nåme¡ii,
Dar noi ne bucuram
Cå era derdelu¿ul ca uns,
Zbura sania de ziceai
Cå-i aeroplan! Se bucurau
ªi oamenii de zåpadå,
Râdeau cu lacrimi-sloiuri
De lunecatul nostru, vâââjjjj!
Nåme¡ii ståteau cu noi
Pânå veneau ghioceii,
ªi nu ¿tiu de ce, se speriau
De ghemotoacele alea mici,
ªi se topeau încet, încet,
ªi dispåreau pânå-ntr-o zi,
Hai, douå...

POTECI CARDINALE

Pe sub påmântul åsta,
Pe care calcå tålpile mele,
Sunt tålpile celor de dinainte,
Ale celor care cålcarå
Pe-aci, så ne facå poteci,
De-aia, må tot strådui
Så-mi învå¡ tålpile neghioabe,
Så înve¡e alfabetul
Cålcâielor cråpate
De atâta brazdå,
Al pa¿ilor muia¡i de tinå
ªi al palmelor uitate
Împreunate în rugåciune.

Doamne, ce potecå
Mai pot învå¡a de la oricine,
Dacå azi, grâul se sfie¿te
Så iaså din bob,
Dacå pruncul pleacå
Încotro vede cu nevederea,
Înainte de a ¿ti
Care-i sunt tålpile...

Care e¿ti, tu,
Zi în care se zidi zidul
Plângerii de piatrå,
Noapte când se inventarå
Caii cu ståpâni lunateci,
ªi, mai ales, se fåcurå
Potecile care povestesc
Despre puncte cardinale?

Dan ªalapaArArArArAripi ¿i påcipi ¿i påcipi ¿i påcipi ¿i påcipi ¿i påcatatatatateeeee
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Între cele o sutå de apari¡ii de pânå acum
în colec¡ia O sutå ¿i una de poezii a Editurii Aca-
demiei Române a apårut ¿i o reprezentativå anto-
logie din poezia lui ªerban Codrin. Selecþia texte-
lor, a reperelor critice ¿i nota bibliograficå apar-
¡in autorului, iar prefa¡a, Un altfel de scriitor:
ªerban Codrin, este semnatå de Ion Papuc.

Poetul, cårturarul ¿i creatorul unui Omagiu
lui Ion Budai-Deleanu printr-o „recitire” a ºiga-
niadei ajunså la a patra edi¡ie, ªerban Codrin,
a excelat inclusiv în publicarea a zece volume
de poeme zen, tanka, renku, haiku, senryu, hai-
bun, precum O sårbåtoare a felinarelor stinse,
Între patru anotimpuri, Dincolo de tåcere, Vedere
prin oglindå, Sålcii vechi ¿i noi, Missa Requiem,
Påsåri ezoterice, O patå pe zid, Scoici fårå perle,
Grådina Zen.

Cu toate astea, edi¡ia O sutå ¿i una de poezii
din 2020 realiza o selec¡ie din volumele care-l
reprezintå cu adevårat pe poet, atât la nivelul
imaginarului cât ¿i la acela al artisticitå¡ii, au-
torul dovedindu-se un virtuoz al versului, atât
în sutele de prozo-poemele din Testamentul din
strada Nisipuri (redactat între 1980-1989, tipårit
în variantå scurtå 2002, în variantå completå
2019), Baladierul (2012), Rodierul (2018) ¿i Ca-
sandrierul (inedit). Baladierul, bunåoarå, fårå
så aminteascå de Can¡onierul lui Petrarca, con¡i-
ne sonete admirabile ¿i balade pe diferite teme,
dar deloc în stil petrarchist, sau Rodierul, cule-
gere subîmpårþitå în 26 de rapsodii, cuprinzând
poeme/balade „ale boierului de rit erotoman”.
Tot astfel, Testamentul din strada Nisipuri, con-
siderat de acela¿i cronicar Ion Papuc drept „o
antitezå radicalå a tot ce s-a scris în contempo-
raneitate” ¿i amintind de aventura plurilingvå
a americanului modernist Ezra Pound din The
Cantos, un amplu poem-pamflet destul de com-
plicat, de un realism „feroce” anticomunist, un
poem-fluviu „monstruos de mare, o operå vastå
cât acel secol douåzeci care îi este subiect, nu
poeticå deloc, ci literarå, adicå impecabil scriså,
fårå a beletriza nicio clipå”.

Scriind despre antologia respectivå, noi în-
¿ine realizam cå avem a face cu un virtuoz de-
mers artistic cu alonjå livrescå ¿i sim¡ epopeic,
ceea ce putem vedea ¿i acum în masiva culegere
de poeme „Marea tåcere”, alcåtuitå din asumarea
unor specii ale poeziei zen, buddhiste, precum
secvenþetanka, renku, haiku. În universul poe-
ziei zen, ªerban Codrin a primit titlul de „mare
maestru”, iar actualul såu editor, poeta Clara
Toma, apreciindu-l, îl considerå, pornind de la
titlurile unor volume precum Baladierul, Casan-
drierul, drept un poezier, dedicându-i în conse-
cin¡å un poem tanka omagial:

Marea tåcere
dåltuitå în versuri
de Poezier -
ucenicii adunând
a¿chii sårite din trunchiuri
Marea tåcere este o carte experimentalå, a¿

zice, atât pentru asumarea acestor genuri de
poezie, aclimatizate în ultima jumåtate de secol
¿i la noi, dar ¿i pentru spiritul viu, concuren¡ial
¿i de colaborare, dacå amintim cå poemele din
capitolul Vedere în oglindå sunt scrise în cola-

borare fie cu Laura Våceanu (precum Påzind via
culeaså. Rengay, ¿ase poeme-legate, doi autori),
fie cu Mioara Gheorghe (Picåtura în aer. Rengay,
¿ase poeme-legate, doi autori”), fie cu al¡i autori
precum David Alexandru, Teodora Mo¡et, Radu
Patrichi, Daniela Zglibu¡iu, Sonia Cristina Co-
man, Virginia Popescu, Manuela Miga, Constan-
tin Severin, Valentin Busuioc, Elena Manta-Ciu-
botariu, Emilia Dumitrescu, ba chiar „în trei”
(cu Radu Patrichi, ªerban Codrin, Vasile Moldo-
van). A¿a-numitele „poeme-legate”, cu „formå ¿i
aranjament clasic” sau „liber” ¿i purtând diferite
titluri simbolic-metaforice, ce sunå deopotrivå
livresc ¿i exotic (Påzind via culeaså, Picåtura de
aer, Ultima noapte de primåvarå, Pia¡a Ovidiu,
Fructe de pådure, Sfâr¿it de secol, O stea nevå-
zutå, Hanarengay, Visul ¿i ursitoarele, Bufni¡a
din turn, Stâncå în spa¡iu, Petalå pe coarda sol,
Fisurå albastrå, Jucåria pierdutå, Orga lui Jo-
hann Sebastian, etc.), men¡ioneazå cu ini¡iale
„contribu¡iile” respective. Nu ¿tim cum, intrând
într-o rezonan¡å „concuren¡ialå”, starea poeticå
a contributorilor reu¿e¿te så exprime o congru-
en¡å de gând ¿i spirit; volumul în cauzå,Vedere
prin oglindå, råmâne unic în aceastå antologie,
unde, în ciuda poeziei de formulå foarte conden-
satå, în cele 332 de pagini ni se înfåþi¿eazå trå-
såturile spiritului excesiv al poetului, nåvalnic,
tumultuos, de o varietate aproape redundantå,
binecunoscut din cår¡ile precedente.

Marea tåcere este o culegere adåugitå, re-
scriså de texte din apari¡ii editoriale mai vechi
sau mai noi, Între patru anotimpuri, poeme zen,
1994; Dincolo de tåcere, poeme zen,1994; Scoici
fårå perle,poeme zen, 1997; O sårbåtoare a feli-
narelor stinse, poeme zen, 1997; Missa Requiem,
poeme zen, 1999. ªerban Codrin a alcåtuit ¿i
tipårit inclusiv o antologie sezonalå comentatå
de poezie epigramaticå haiku de autori români,
Stâlpi de felinar, 2018, cu întinse analize, ex-
plicaþii filozofice, istorice, estetice, de teorie lite-
rarå, bibliografii de istorii literare, reviste, vol-
ume editate, indice de nume de autori români
¿i stråini editaþi în limba românå.

Så ne oprim, înså, la poemele tanka ¿i hai-
ku, unde poetul se dovede¿te cu adevårat vir-
tuoz. Se ¿tie cå tanka este o specie literarå cu
formå fixå, alcåtuitå din 5 versuri cu numårul
de silabe 5-7-5 / 7-7, prima parte, superioarå/
kami-no-ku, având trei versuri cu numår de si-
labe  5-7-5, iar o doua parte, inferioarå (shimo-
no-ku), formatå din douå versuri de 7-7 silabe.În
istoria practicii poetice din societatea japonezå,
aceastå formå fixå de poezie implica inclusiv o
„colaborare” între doi sau mai mulþi autori
(„brainstorming”), iar poemul de acest tip s-a nu-
mit renga/renku. ªerban Codrin subtitreazå
multe poeme „rengay”, un renku scurt, cu ¿ase
legåturi/strofe.

Dar autorul nostru mai cultivå ¿i alte specii
mai pu¡in cunoscute în poezia românå, precum
haibun, un fel de îmbinare a prozei cu haiku,
dar având un mai larg registru tematic ¿i dispo-
nibilitå¡i variate de exprimare, de biografism,
eseu, jurnal, a¿a cum ¿tim de la marele haijin
Bashô Matsuo. Dincolo de aceste considera¡ii
mai speciale de poeticå japonezå, så vedem con-
cret cum se materializeazå mesajul acestor texte,
scrise cu multå perseveren¡å de „poezierul” nos-
tru, cåruia i se trebuie registre ample de crea¡ie,
precum în volumele amintite.

În volumele Baladierul, Casandrierul, Pen-
dulierul sau în Testamentul din strada Nisipuri,
veritabil document literar antitotalitar, autorul
mergea fie pe ideea reliefårii unei fresce sociale
cuprinzând tipuri ¿i moravuri specifice totalita-
rismului incriminat, universului uman concen-
tra¡ionar, într-un sens vådit „dantesc” de neagrå
parafrazare  (vezi structura triadicå a uria¿ului
poem-roman-epopee de sute de pagini), fie pe

eviden¡ierea unei panorame de tipuri umane ¿i
psiho-comportamente, în forme balade¿ti, amin-
tind de Cercul literar de la Sibiu (Doina¿, Radu
Stanca), de baladele ¡igåne¿ti ale lui Miron Radu
Paraschivescu sau de baladele lui Francois
Villon, atât de suculent transpuse în române¿te
de Romulus Vulpescu. Poetul ilustra acolo voca-
¡ia cuvântului creat ad-hoc, a crea¡iei lexicale
sau a gåsirii resurselor lingvistice adecvate, in-
ventiv mai totdeauna  ca un alt ªerban Foar¡å
sau debordând de un lirism erotoman ca la Emil
Brumaru. Resursele livrescului sunt nelimitate
în acest spirit creator de larg orizont, în balade,
în sonete balade¿ti;  se amintesc nume ilustre
din cultura ¿i istoria lumii întregi, inclusiv al
lui Shakespeare: „Pozna¿ul Will din prea par¿ivå
sete/ Egal se-împarte-între båie¡i ¿i fete.” Sau,
bunåoarå, pomenindu-i laolaltå, cu partea lor
de „merit”, pe Caesar, Alexandru cel Mare, Han-
nibal, Ginghis-Han, Tamerlan, Napoleon, Lenin,
Mussolini, Hitler, Stalin, Mao, precum în Balada
jucåtorilor de zaruri îndârji¡i de-a pune ståpâ-
nire pe globul påmântesc.

Mai apoi, spiritul erotic al Baladierului era
de o savoare spectacularå, cåci acolo regåsim
cam tot ceea ce aminte¿te de istoria erosului,
de la figuri mitologie ¿i antice (Afrodita, Venus,
Sappho etc.), la Aspasiile ¿i Messalinele vestite,
la Lucrezia ¿i Ecaterina, pânå la Isadora lui Ser-
ghei Esenin sau fatala George Sand, în general
toate curtezanele ¿i vestitele reprezentante ale
„Academiei de orgie” („Balada curtezanelor în
lini¿tea ¿i nelini¿tea tuturor vremurilor”).

De o expresivitate picarescå, abra¿å, mai
degrabå demnå de „groapa lui Ouatu”, erau bala-
dele þigåne¿ti, Baladå pe cât regalå pe atât impe-
rialå cu sumedenie de bel¿uguri, Balada cer¿eto-
rului de zile sårace în mårinimie cre¿tineascå,
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 dina-
inte:/ „Bea, proasto, ori te tai, pârli-te-ar jaru’,/
Pânå la moarte så nu-¡i ies din minte!” (Baladie-
rul, CCCLIX).

Observa¡ie ascu¡it-umoristicå pe latura ca-
raterologicå, apetit de erotoman versat, jocul
acesta imaginar pe o vastå scenå a lumii, din
mitologii ¿i antichitå¡i pânå în vremuri mai re-
cente, muzicalitatea compozi¡ionalå, unde de re-
¡inut sunt refrenele ce încheie strofele, în gene-
ral, dispozi¡ia unui hedonist/juiseurmodern,
bun cunoscåtor al „temelor” ¿i „motivelor” evoca-
te, toate acestea recomandå „Baladierul” drept
o carte de mare realizare artisticå.

Aceea¿i fervoare jocularå de „erotomanie”
(„Fac dragoste cu muza Poeziei,/ Pu¿toaicå savu-
roaså-în felul ei”) se întâlne¿te în volumul de
rapsodii/ balade Rodierul (2018), evocând arbo-
rele roditor al rodiilor, cu gustoasele 365 de bo-
bi¡e ro¿ii, o altå metaforå-simbol a poetului/ba-
ladierului/ poezierului, aflat într-o vervå versifi-
catoare de zile mari, amintindu-ne de låuta lui
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Cezar Ivånescu, cu muzicalitatea ei înfå¿urå-
toare ¿i laitmotivicå, de exorcizatå tanså psi-
ho-mentalå.

În totul, fragmente din cår¡ile antologate în
antologia „Una sutå ¿i una de poezii” erau vaste
panorame lirice de teme ¿i idei, de destine ome-
ne¿ti ¿i artistice, privind lumea în mijlocul cå-
reia poetul încearca så-¿i gåseascå ¿i så-¿i iden-
tifice rostul såu creator, de¿i acesta nu se situa
pe primul plan, ci pe o pozi¡ie de promontoriu,
de expectativå în fa¡a marelui „bâlci al de¿ertå-
ciunii”. Totul era våzut hiperbolic, printr-o uria-
¿å lentilå comico-satiricå, ¿i perceput cu gravi-
tå¡i ¿i ironii de con¿tiin¡a unui artifex, care se
juca nu numai cu imaginile „catagrafiate” ci ¿i
cu limbajul, cu muzicalitatea versului, cu ine-
puizabile procedee de exprimare artisticå în
tipare baladiere ¿i sonetiste.

Acest spectacol de „comedie umanå”, cu va-
rii figuri din epoci culturale ¿i istorice, deopotrivå
ilustrissim ¿i gregar, furnizeazå prozoasa „mate-
rie primå” pentru un demers artistic cu alonjå
livrescå ¿i sim¡ epopeic.

Într-adevår, ªerban Codrin s-a impus ca
„un altfel de scriitor”, tråindu-¿i cu vervå liricå
singularitatea, într-un spectacol funambulesc
de celebritå¡i, ca într-o „comedie umanå” de pro-
por¡ii epopeice. Poetul vede lumea în tipologii,
decanteazå sensuri, semnifica¡ii ¿i simboluri (fie
ele shakespeariene, dante¿ti, boccacciene, kaf-
kiene, sau române¿ti, caragialiene, urmuziene,
ionesciene), în general percepând epopeic ¿i
re¡inând din toate esen¡ialul.

În concluzie, ªerban Codrin se impune
drept 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 luxuri-
antå, un suveran „poezier” niciodatå ispå¿it ¿i
fårå de prihanå în alodiul balcanic inexpugnabil
al lumii sale imaginare.

*
Odatå cu aceastå reeditare, avem prilejul

så constatåm cå, încå în urmå cu douåzeci de
ani, Marea tåcere modifica registrul poeziei lui
ªerban Codrin, poetul ne aråta atunci/ne aratå
acum fa¡a gravå a spiritului såu contemplativ,
de o sensibilitate delicatå a poeziei buddhiste,
zen. Tumultul prozodic ¿i verslibristic de altådatå
se lini¿te¿te ¿i curge într-o solemnitate de medi-
ta¡ii existen¡iale, potolite, aproape contemplativ.
Alta este starea poeticå a creatorului; tumultul
¿i energetismul expresiv s-au sublimat în sec-
venþe de tanka, în poeme-legate, renku, în con-
centråri de haiku, ba chiar în „senryû”, poeme
similare formal haikuului, dar de o accentuatå
dispozi¡ie ironic-fantezistå, chiar cinicå, sur-
prinzând tråsåturi ¿i comportamente, în versuri
de un laconism celebru ¿i de esen¡ializåri idea-
tice. Så re¡inem cå ªerban Codrin a fondat revis-
tele de ini¡iere ¿i promovare a poeziei zen,„Orion”
si „Micul Orion”.

Marea tåcereface loc majoritar poemului
tanka, apoi haiku organizat în secven¡e; avem
de la bun început ciclul de deschidere al antolo-
gia, O sårbåtoare a felinarelor stinse, unde ne
este sugeratå o stare de disconfort vizionar, în-
tr-o tânjire dupå puritatea salvatoare: „Coboarå
suprem/ ¿i invizibil din cer/ negrul zåpezii-/
pânå råsare albul/interior ¿i intim.” Sau acest
final salvator în ideatica lui: „Am gåsit calea/
perfectå spre nirvana/ de-acum ¿i de-aici-/plim-
bare printre måce¿i/ înflori¡i în tåcere”.

Unele organizåri strofice poartå subtitlul
„gunsaku”, unde se specificå o viziune anume:
„Oamenii prin vremi/¿i sperietorile -/aceea¿i
soartå”), precum în secvenþa Reculegere, sec-
venþå senryu, din capitolul Scoici fårå perle:

Dintotdeauna
sub litere de aur -
tragediile

*
Ateneu Român -
un Eminescu-în locul
lui George-Enescu

*

Pe zi ce trece -
strivi¡i între filele
calendarului
         Iatå, tot într-un „gunsaku”, aceastå

traducere adaptatå dupå MatsuoBasho: „La så-
ritura/ broa¿tei în smârcu-adormit - /sunetul
apei” (Despre sunetul ¿i lini¿tea apei).

În Scoici fårå perle, avem ¿i un poem defini-
toriu intitulat Haijinul, îmbinând proza denomi-
nativ-sugestivå cu intruziunea unui haiku:

Taifun, ciclon, uragan, vântul nostru cel
de toate amåråciunile îmi cutremurå pere¡ii de
hârtie.

Se nåpustesc talazuri de forma sfårâmatå
a mun¡ilor sub ape, din greu vârtejuri se råsu-
cesc asupra mâinilor mele caligrafiind pe fâ¿ie
îngustå câteva semne umile.

Mare-în furtunå -
lini¿te-în cimitirul
marinarilor
Nu ¿tiu când se limpeze¿te în fereastrå ne-

grul de fum, încât eu însumi îmi devin stråin
odatå cu zorii, descoperindu-må într-atât de sin-
gur dupå uragan, ciclon, taifun.

Sau în amplul capitol Missa requiem, unde
gåsim astfel de îmbinåri între tanka ¿i haiku,
precum în aceastå Zi a mâniei:

Doamne al zilei -
se umple universul
de salcia Ta.

*
Cåtre Dumnezeu
cu smerenie brazii
urcå muntele -
Diesirae orga lor
de lemn umple azurul
                                       (Diesirae)
Frumoase 366 de tanka întâlnim în amplul

poem de închidere/epilog Grådina Zen: „Nisip
¿i pietre/ ¿lefuite îndelung/ de ape ¿i vremi -/
de-ajuns pentru-o grådinå/ oglindind univer-
sul”. Sau: „Pânå la fluviu/ merge drumul de på-
mânt/ al såracilor-/ mai departe råzbate/ în cer
Calea Lactee”. Sau: „Fårå barcagiu/ nu-i cu pu-
tin¡å calea/ spre celålalt ¡årm -/ luna trecând
prin fluviu/ se oglinde¿te în cer”.

Într-o cursivitate imagistic-sufleteascå,
poetul alterneazå texte privind anotimpurile
anului cu zodiile, reu¿ind un „ospå¡” fast de lirism
sugestiv, auster, concentrat, filtrat în sentimen-
te ¿i percep¡ii angajându-i sufletul: „Bårci fårå
vâsle/ în golf ¿i ¡ipetele/ pescåru¿ului -/brusc
¿i-aproape dureros/ må cutremurå frigul”. Sau
aceastå tanka din Zodia Scorpionului: „Nimic
altceva/ decât poemul pentru/ o zi ploioaså -/
numår treizeci ¿i una/ de påsåri negre pe cer”;
sau cu gândul la Sfântul Mihai: „De Sfântul Mi-
hai/ cumperi o crizantemå/ în loc de trei pâini-
/umana fericire/ de-a uita pre¡ul foamei”.

Poem al vie¡ii în devålmå¿ia zodiilor ¿i ano-
timpurilor, Grådina Zen concentreazå o epopee
de gânduri ¿i sim¡iri în tot atâtea percep¡ii ¿i
imagini. Sunt medita¡ii grave transpuse în ver-
suri pacificatoare, armonizând antinomiile sub
semnul sapienþei, versul devenind el însu¿i gno-
mic, senten¡ial: „Astfel sfâr¿e¿te/ o via¡å fie ori-
cât/ de glorioaså -/ o picåturå de ploaie/ pe su-
prafa¡a apei”. Alte versuri surprind intimitatea
familialå ¿i atrac¡ia spre nocturnitate ca „insom-
nie” a spiritului: „Când må întreabå/ so¡ia-în-
grijoratå/ «De ce nu adormi?» -/ o noapte fårå
lunå/ îmi lumineazå geamul”. Nu lipsesc ironiile
caustice abia sugerate: „Încå-o molie/ în aula
cu fotolii/ academice -/tåcerea e un råspuns/
desåvâr¿it la toate”. Astfel cå „marea tåcerea”
din titlu implicå multiple sugestii ¿i atitudini,
sugerând o carte a unei con¿tiin¡e re¡inute,
covâr¿ite de un prea-plin sufletesc, påtrunså de
nelini¿tile sugerate de peste tot: „Privesc uneori/
cu mare teamå dacå/ aleargå norii -/din ce în
ce mai tragic/ cerul deasupra lumii”; „Un cântec
în cer/ de o perfec¡iune/ aerianå - / apoi devine
douå/ aripi de ciocârlie”.

Grådina Zen exprimå o imagine complex-di-
fuzå a întregii lumi, o multitudine de priveli¿ti
ale felului cum „vede” poetul existen¡a, via¡a,

moartea, valorile, transcenden¡a salvatoare.
Totodatå Grådina Zen sugereazå, desigur, un ex-
celsior ideatic, o soteriologie, un sentiment de
redemp¡iune, concentrând universul:

Numai spiritul
 calcå nisipu-ondulat
 ¿i încåpåtor -
 acea grådinå goalå
 concentrând universul
În totul, Marea Tåcere, poemul alcåtuit din

peste douå mii de haikai (tanka, hokku, haiku,
legåturi de renku, senryu, haibun), reprezintå
cealaltå fa¡etå, minimalistå, de medita¡ie apåsa-
tå asupra lumii ¿i vie¡ii, în concentråri de lirism
imagistic armonizat cu starea poetului, care,
dupå „oboseala” panoramicå de a surprinde u-
manitatea în arheitatea ei ipostazicå, din volu-
mele precedente, simte acum imperios nevoia
unui exerci¡iu de repliere în forme fixe ¿i deloc
incomode pentru cel ce î¿i îndreaptå mintea ¿i
spiritul cåtre împåcåri de sine, lini¿tiri, echili-
bråri, pacificåri suflete¿ti. Poetul descoperå uni-
versul sugerat din pu¡ine cuvinte, laconismul
extrem al poeziilor extrem-orientale cu forme fixe
¿i, reluând mai totdeauna ideea într-o succesiu-
ne de imagini, reu¿e¿te så ne fluture pe dinainte
fantomele marii poezii printr-o repliere de artå
poeticå angajând un minim de cuvinte, într-o
ecua¡ie expresivå pornind de la concret spre
abstract. Este tot mai vizibilå ideea cå, exersând
cu pathos imaginativ, în ritmurile acestor poeme
zen, buddhiste, poetul î¿i regåse¿te identitatea
de sine odatå cu luciul metalic pe care i-l relevå
oglinzile con¿tiin¡ei artistice. Imaginea metoni-
micå a idea¡iei „austere” nu poate fi decât Grådi-
na Zen care „con¡ine poten¡ial toate anotimpurile
anului, toate peisajele lumii, toate nuan¡ele su-
fletului”. Citindu-se „ca un poem”, „autorul unei
grådini zen ¿tie cå func¡ia poetului nu e de a
sim¡i inspira¡ia de unul singur, ci de a o trezi în
sufletul cititorului” (din mottoul poemului, Michel
Tournier, Meteorii).

Cu alte cuvinte, este însu¿i crezul poetului,
un virtuoz al esen¡ializårii precum ¡â¿nirea unei
raze din ciobul de sticlå: „Citind o carte/ despre
urât pe-o lume / fårå Dumnezeu - /dau perdea-
ua de-o parte / ¿i-aprind Calea Lactee (Grådina
zen, „Zodia Leului”)

...................
ªerban CODRIN, Marea tåcere, Editura

Carte Inspiratå, Bucure¿ti, 2021, cu un Cuvânt
al editorului,  Clara Toma.
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ÎÎÎÎÎn cronica dedicatå precedentului volum al dnei
Daniela Våleanu, „Universul selenar în opera lui Mihai
Eminescu” (Ed. Mirton, Timi¿oara, 2020, 220 pag.), apre-
ciam cå lucrarea în cauzå „este deopotrivå, în sens reca-
pitulativ ¿i eseistic, binevenitå”, în contextul literar de

azi, când abordårile exegetice privind via¡a ¿i opera poetului nostru na¡io-
nal sunt tot mai rare. Men¡ionam, cu acela¿i prilej, cå autoarea l-a avut
mentor, la lucrarea de licen¡å, pe profesorul G.I.Tohåneanu, Timi¿oara
fiind un alodiu fertil ¿i distinct al eminescologiei în ultima jumåtate de
veac, de la Eugen Todoran, Iosif Cheie Pantea ¿i ªtefan Munteanu, la
Virgil Vintilescu, Felicia Giurgiu, Adrian Dinu Rachieru, Ivan Evseev,
Alexandru Ruja ¿.a.

Preocupatå în cercetarea precedentå de „regimul nocturn” al imagi-
narului romantic eminescian („nocturnul” ¿i „diurnul” fiind, dupå Gil-
bert Durand, concepte opera¡ionale relevante în decelarea structurilor
antropologice ale imaginarului ¿i psihismului specific unor scriitori de
referin¡å), dna Daniela Våleanu definea „nocturnul” eminescian drept
„cadrul natural ¿i atmosfera de vrajå” a poeziei, cu accent pe motivul
central universal „Luna”, cu întregul simbolism, mitologia ¿i semnifica¡iile
ce le implicå. Scriind despre Lumini ¿i umbre, autoarea stabilea de la
bun început situarea eului romantic eminescian: La grani¡a dintre zi ¿i
noapte, real/ ireal, veghe/ vis. Pentru a aduce apoi în discu¡ie acele fa¡ete
ale imaginarului nocturn de regåsit u¿or în poezia eminescianå: „Luna ¿i
apele”, „Complexul Ofeliei”, „Puterea germinatoare”, „Eternul feminin. Lu-
na – zei¡å, zânå, ståpânå”, „Raportul via¡å/ moarte/ somn”, „Istorie ¿i
for¡å selenarå” etc.Autoarea identificå un anumit „Timp selenar”, „Topos
originar” în perspectiva unei „Metafore a Infinitului”, vorbind la un mo-
ment dat de o coincidentia oppositôrum, întruchipatå de androginia luna-
rå: „Rela¡ia soare/ lunå – masculin/ feminin”.

A¿adar, un întreg univers selenar oglindit în crea¡ia eminescianå, a
cårui simbolisticå „este, practic, infinitå”, astrul tutelar al poetului deve-
nind „un motiv poetic ridicat la culmi nemaiatinse pânå la Eminescu ¿i
care are ¿ansa de a råmâne pe un piedestal greu de egalat”... Eseul în
întregime fåcea dovada unei orientåri corecte în domeniu, prin revizitarea
unor texte încå neepuizate de noi semnifica¡ii, de indimenticabile sensuri,
de engramate corela¡ii ¿i deschideri. Însu¿i conducåtorul lucrårii de li-
cen¡å eviden¡ia cå lucrarea Universul selenar în opera lui Mihai Emines-
cu „este alcåtuitå dupå un plan minuþios, respectat cu stricteþe ¿i îmbo-
gåþit, conform pårerilor autorizate, ce påstreazå «lamura» gândirii poeti-
ce eminesciene.” În definitiv avem a face cu o „reluare” a unui mai vechi
eseu din 2000, Luminå de lunå. Universul selenar în opera lui Mihai
Eminescu..

Recenta culegere de eseuri, „GÂNDURI...EMINESCIENE” (2021), reia,
a¿adar, preocupåri mai vechi, într-un context nou, autoarea pornind de
la o întâlnire cu scriitori, undeva într-o naturå montanå, pentru a se
regåsi cu sine înså¿i în coborârea solitarå ¿i drumul spre caså cu o ma¿inå
de ocazie: „Abia atunci am våzut cå stelele sclipeau fericite pe cerul lumi-
nat de doamna lunå. Eminescu-mi revenea în minte. Eram pe-un vârf de
munte. Sau era deal? Sara pe deal... Stelele-n cer... Noaptea.../ Cam a¿a
a-nceput ¿i cartea aceasta (...) Cine mai cite¿te azi Eminescu? Iar Emines-
cu... ªi totu¿i, atunci, deodatå cu luna pe care-o vedeam limpede cum
«trece-a¿a sfântå ¿i clarå», lumini eminesciene-mi råsåriserå în minte,
fåcându-må så uit pentru o clipå de-ntunecimea din jurul meu ¿i-am
¿tiut cå trebuie så le dau via¡å într-o carte. Chiar ¿i în pandemie ... Sau
tocmai de aceea, så mai uitåm de urât ¿i de råu... Prin urmare, Eminescu,
magister perpetuus, Eminescu forever...” („Drume¡ind sub lumina lunii”).

Mårturisindu-¿i în aceste „preliminarii” nu numai o anumitå sensi-
bilitate „romanticå” a demersului eseistic, ca så nu-i zicem sentimental-
ism de gen, dar ¿i iubirea mai veche fa¡å de poetul na¡ional, autoarea î¿i
alcåtuie¿te cartea cu doar trei comentarii: Noaptea, Sara pe deal ¿i Ste-
lele-n cer, urmate de o bibliografie selectivå (42 repere) ¿i de o sec¡iune
de „Referin¡e critice” din cronicile apårute la cartea mai sus men¡ionatå
(Marian Odangiu, Iosif Cheie-Pantea, Marcu-Mihail Deleanu, Zenovie
Cârlugea) – în total 98 de pagini dorindu-se cu parcimonie sophianicå
«non multa sed multum»!

Så observåm, mai întâi, cå eseurile men¡ionate se concentreazå/ au
ca punct de sprijin în comentariu pe câte o poezie semnificativå pentru
„vârstele” poeziei eminesciene. Astfel, primul comentariu prive¿te poemul
„Noaptea”, publicat în „Convorbiri literare” la 15 iunie 1871 (alåturi de
„Înger de pazå”). Urmeazå comentariul dedicat poeziei „Sara pe deal”,
apårutå – fårå ¿tirea poetului – în aceea¿i revistå la 1 iulie 1885 „când
poetul intrase deja în acea stare de întunecare din care nu avea så mai
iaså”, ¿tiindu-se cå în 1883 fusese „fulgerat de Apollo”. Al treilea eseu,
„Stelele-n cer”, prive¿te comentariul poemului omonim publicat, împreunå
cu „Via¡a”, la 23 iulie 1889, în periodicul „Fântâna Blanduziei” (seria
întâi, primul numår din 4 dec. 1888, aici publicându-se „Dalila”/ Scrisoa-
rea V), la care Eminescu, - asumat drept „patron spiritual” sub genericul
„Unde vei gåsi cuvântul ce exprimå adevårul?”- fusese „angajat” de câ¡iva
amici ¿i în care-¿i va publica patru articole (ultimul la 13 ianuarie 1889,
foarte critic la adresa guvernului), pânå la nr 6/1889.Numårul 24 al
revistei conduse de Leon Gh. Nicoleanu apare îndoliat, la moartea poetului,
reproducând „Mai am un singur dor”. La 3 februarie poetul fusese internat
la Mårcu¡a, apoi transferat la Casa de sånåtate a doctorului ªutzu din

„Iar Eminescu?!” Ei, da, iar Eminescu, pânå ne intrå bine-n cap!

„G¢NDURI... EMINESCIENE”Daniela Våleanu
(Eur(Eur(Eur(Eur(Eurostampa, Tostampa, Tostampa, Tostampa, Tostampa, Timi¿oara, 2021, 98 p.)imi¿oara, 2021, 98 p.)imi¿oara, 2021, 98 p.)imi¿oara, 2021, 98 p.)imi¿oara, 2021, 98 p.)

strada Plantelor (în apropierea Foi¿orului de Foc),
fårå a mai fi låsat în libertate pânå la 15 iunie 1889,
când, în zorii zilei, moare, neasistat de nimeni, în
sanatoriul de boli mentale „Caritas”, unde fusese
ini¡ial internat la 28 iunie 1883. Så precizåm cå
poemul „Stelele-n cer” (fårå titlu) a fost gåsit,
împreunå cu celålalt poem amintit („Via¡a”), de
jurnalistul Ilie Ighel Deleanu,în buzunarul halatului
de spital, ambele fiind scrise într-un notes de format mic.

Dincolo de aceste minime date necesare (pe care probabil autoarea
le cunoa¿te), vom observa o anume hermeneuticå prin care aceasta în-
cearcå a deslu¿i în poem tema dominantå a „trecerii clipei peste tot ce
fiin¡eazå, în opozi¡ie cu ve¿nicia” (sentiment de „largi coresponden¡e” în
literatura universalå), altfel zis „contrastul dintre marea trecere universalå
¿i dorul de clipa fericirii pe påmânt”. Imaginea stelelor care „ard depår-
tårilor” (un dativus commodi, în locul acuzativului cu prepozi¡ie), comen-
tatå într-o prodigioaså analizå stilisticå ¿i prozodicå, îndeaproape supra-
vegheatå de o bibliografie punctualå, cu rela¡ionåri ¿i coresponden¡e
privind ¿i alte texte din lirica eminescianå, constituie oarecum „metoda
de lucru”. Spunem „metodå de lucru” întrucât ¿i celelalte douå eseuri
analitice fac dovada unei voca¡ii profesorale, catedratice, propunåtoarea
relevând, în cadrul temei cadru, motive ¿i laitmotive, cu iradiere în lirica
eminescianå, ecoul textelor respective în presa ¿i con¿tiin¡a literarå a
vremii, dimpreunå cu atâtea ¿i atâtea considera¡ii privind realizarea ar-
tisticå, imagini ¿i construc¡ii stilistice, tropi ¿i figuri de stil (timpuri verbale,
lan¡uri de epitete, compara¡ii, metafore, repeti¡ii, enjambamentul, simetrii
sintactice, construc¡ii binare ¿i ternare, simetria unor unitå¡i sintactic-
prozodice, rela¡ii de coordonare prin juxtapunere a subordonatelor, în
sfâr¿it elemente de versifica¡ie privind ritmul unitar ¿i variabil, rima,
organizarea stroficå, muzicalitatea etc.).Iatå, bunåoarå, concluzia la
primul eseu, vegheatå de referin¡a la o lucrare semnatå de Zoe Dumi-
trescu-Bu¿ulenga ¿i Iosif Sava, „Muzica ¿i literatura. Scriitori români”
din 1986: „Astfel creat, versul eminescian sus¡ine, prin muzicalitatea lui
interioarå – de avânt, de precipitare -, înså¿i mi¿carea sentimentului
care izbucne¿te cu tårie ¿i evolueazå cu febrilitate spre împlinire.”

Desigur, în materie de Eminescu, totul se pare cå a fost spus, înså¿i
bibliografia care supravegheazå fiecare paginå e o dovadå cå „vocea”
autoarei se men¡ine, cu modestie, undeva într-un plan secund, de vreme
ce citatul critic devine de-a dreptul opresiv, låsând prea pu¡in sau deloc
teren unor evaluåri personale, de parcå autoarea ar pårea complexatå
de ce a zis cutare sau cutare critic, de la G. Cålinescu, Tudor Vianu, D.
Popovici, Al. Dima, Gh. Bulgår, D. Caracostea, Perpessicius, D. Vatama-
niuc, C. Ciopraga, G. I. Tohåneanu, Ion Negoi¡escu, Ion Dumitrescu, Dumi-
tru Irimia, Ioana Em. Petrescu, L. Galdi, Alain Guillermou sau Rosa del
Conte, la Irina Andone, Felicia Giurgiu, Gheorghe Drågan, Cornel Ungu-
reanu, Pompiliu Cråciunescu, Aurel Petrescu, Alexandru Ruja, Petru
Zugun ¿.a. Dacå ar fi så compar modelul uzitat în aceste eseuri, a¿ aminti
de lucrarea de interes didactic a lui Fånicå N. Gheorghe, „Mihai
Eminescu. Analize ¿i sinteze” (1977), citatå de fapt ¿i atât de uzitatå în
practica didacticå de acum o jumåtate de secol.

„Cine mai cite¿te azi Eminescu?” se întrebase u¿or ironic autoarea
în preambulul de un deconcertant sentimentalism. Dar, în acela¿i timp,
putem observa cå despre Eminescu se scrie totu¿i pu¡in în literatura
noastrå de azi. Nu e cazul unor Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe,
Hugo, Petõfi,Dostoievski, J. L. Borges ¿i atâ¡ia scriitori reprezentativi din
literatura altor popoare, råma¿i mai mereu în con¿tiin¡a culturalå, indi-
ferent de vremuri ¿i regimuri... Ba mai mult, vom observa cå o anumitå
tendin¡å universitarå ¿i de la noi este emanatå de acea „Political correct-
ness”. Spre curiozitate, am aflat cå într-o universitate din Oltenia, care
se vrea de frunte, existå un specimen de dascål cåruia pare cå un H.R.
Patapievici i-a suflat în ceafå, individul respectiv, påpu¿å ong-istå (¿ef de
catedrå?!) declarând cu subiect ¿i predicat cå între valorile literare ale
secolului al XIX-lea românesc el, måria-sa infatuatul autore occidentalist,
nu-l considerå pe Eminescu, ci pe Ghica, Bolintineanu, Alexandrescu
etc. Dupå cum tot acest nåtåråu îngâmfat ca orice dobitoc „cu carte”,
ilustrând „de-meritul” de care vorbea Eminescu, refuzå så considere pe
„marii cronicari moldoveni” Ureche, Costin ¿i Necule drept „valori literare”,
radiindu-i din „programa” sui-generis a catedrei cu pricina! Iatå de ce se
impune urgent o descindere de specialitate din partea Ministerului Învå-
¡åmântului nostru public la aceste „feude” în care universitari închipui¡i
aplicå deja politica ong-istå a incriminatei „cancel culture”...

Dincolo de aceste considera¡ii ¿i priviri în posteritatea eminescianå
de azi, consideråm cartea de stilisticå ¿i poeticå a d-nei prof. dr. Daniela
Våleanu binevenitå, utilå îndeosebi pentru tineretul studios din ¿coli ¿i
universitå¡i, cåci, de¿i concentrate în genere doar asupra a trei texte din
lirica eminescianå (Noapte, Sara pe deal, Stelele-n cer), comentariile res-
pective intrå într-un ecou mai larg cu întreaga crea¡ie, relevând spiritua-
litatea elevatå ¿i specificå a unui psihism complex manifestat pe acea
structurå a imaginarului romantic ce pune într-o rela¡ie de antinomie
poeticå vizionarå „clipa cea repede” cu aspira¡ia sideralå spre absolutul
cunoa¿terii...

Zenovie CÂRLUGEA, 20-21 decembrie 2021, Tg.-JiuZenovie CÂRLUGEA, 20-21 decembrie 2021, Tg.-JiuZenovie CÂRLUGEA, 20-21 decembrie 2021, Tg.-JiuZenovie CÂRLUGEA, 20-21 decembrie 2021, Tg.-JiuZenovie CÂRLUGEA, 20-21 decembrie 2021, Tg.-Jiu
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Se discutå în ultima vreme, de când pe scena politicå
româneascå a apårut o anume forma¡iune politicå, despre neo-
marxism ¿i influen¡a sa nefastå în domeniul politic, economic
¿i social. Pericolul ideilor ¿i practicilor profestate sunt într-ade-
vår nocive ¿i ele se manifestå în varii direc¡ii: globalism fårå
måsurå, incorectitudine politicå, negarea preceptelor biblice,
drepturile unor minoritå¡i (na¡ionale, sociale, sexuale etc.)
asupra majoritå¡ii etc.

Dar, fenomenul nu este nou, cum nimic nou nu este sub
soare. În ziarul „Timpul” (3, nr. 172, 6 august 1878, p. 4),
Eminescu (blamat de neomarxi¿tii contemporani în toate felu-

rile, fiind considerat „incorect politic” - vezi studiile lui Theodor Codreanu) atrågea
serios aten¡ia: „O serioaså turburare socialistå amenin¡å Europa. Cetå¡enii liberi, inde-
penden¡i ¿i înfrå¡i¡i ai republicii universale, cari la noi sunt reprezentan¡i prin partidul
ro¿u, încearcå a råsturna toate forma¡iunile pozitive de stat, ¿i dacå n-o vor putea face
aceasta, ceea ce e de mai nainte sigur, totu¿i vor încerca s-o facå pe calea lor obici-
nuitå a atentatelor, scenelor de uli¡å, turburårilor etc., iar acele încercåri încep a-¿i
arunca umbrele de pe acum.”

Trågând semnalul de alarmå privind pericolul „victoriei principiilor liberale
socialiste”, care „însemneazå moartea oricårii culturi ¿i recåderea în vechea bårbårie”,
el se angajeazå så combatå aceste tendin¡e „ori în ce punct s-ar fi ivind”.

ªtirea privind apari¡ia „ciudatului fenomen al tendentelor comuniste agrare”
sose¿te din Petersburg, capitala Rusiei (unde va izbucni, în 1917, revolu¡ia bol¿evicå),
comunismul având o „mul¡ime de adep¡i”. Eminescu face distinc¡ie între „socialismul
ora¿elor industriale” (pe care-l considerå „esplicabil, de¿i nu justificat”) ¿i cel agrar, de
neîn¡eles într-o ¡arå „în care påmântul ne-mpår¡it existå cu prisosin¡å ¿i popula¡ia e
rarå”. În opinia sa, „socialismul industrial porne¿te de la o iluzie economicå. El ignoreazå
pe deplin faptul cå, chiar de s-ar împår¡i averea totalå a claselor bogate între cele
sårace, chiar de n-ar organiza altfel munca, mijloacele prime de existen¡å nu se pot
înmul¡i în infinit ¿i cå nevoile sociale trebuie neapårat så constate în renumita dispro-
por¡ie formulatå de Malthus, conform cåreia popula¡ia se-nmul¡e¿te în progresie geo-
metricå, adecå în påtrat, pe când mijloacele de trai se-nmul¡esc numai în progresie
aritmeticå”. Dar, din påcate, constatå el, iluziile economice ale „sectei socialiste” s-a
lå¡it înså ¿i în state în care n-au ra¡iune de a fi, cum ar fi, de pildå, România, unde aceastå
sectå are adep¡i. „A început a apårea [la noi, n.n.] foi periodice care, scrisese, fårå
ortografie ¿i fårå primele cuno¿tin¡e gramaticale, totu¿i cred cå cu acest minim capital
de creieri ¿i învå¡åturå se poate reforma universul”.

Pertinent observator al realitå¡ilor europene unde „spiritul public modern suferå
de o boalå”, interna¡ionali¿tii din Germania, Fran¡a, Anglia, fiind „prieteni buni ¿i
personali” cu C.A. Rosetti ¿i I.C. Bråtianu, Eminescu vorbe¿te ¿i de unele måsuri
protec¡ioniste contra acestui „nemårginit individualism” („Timpul”, 3, nr. 246, 8 nov.
1878, p. 1). De pildå, guvernul german a înaintat Reichstagului un proiect de lege
contra sociali¿tilor germani, care a fost discutat la 9 septembrie 1878.

De fapt, polemica sa duså cu oficiosul Partidului Liberal, „Românul”, ¿i mai cu
seamå cu renumitul director, C.A. Rosetti, are la bazå pozi¡ia fa¡å de aceastå „sectå”,
creatå de Interna¡ionala I a lui K. Marx. Este un pericol major pentru România, pentru cå
aceste idei påtrund sub lozinca-mascå „libertate, egalitate, fraternitate”, o „marfå ¿i
scumpå ¿i lesne de plasat” („Timpul”, 6, nr. 67, 25 mart., 1881, p. 1-2). Eminescu nu are
în vedere întregul liberalism (pe Mihail Kogålniceanu nu-l atinge nici måcar cu un
cuvânt, de pildå), el însu¿i declarându-se liberal („Credem cå destul am vorbit despre
liberalismul nostru adevårat ¿i sincer [...] Asta am dori så intre o datå în convingerea
orcåruia; trebuie ca cetå¡eanul så vazå cå fårå muncå ¿i capitalizarea ei, adicå fårå
economie, nu existå nici libertate [...] Suntem deci liberali în toatå puterea cuvântului,
dar nu în¡elegem ca cineva, exploatând idei liberale, amågind mul¡imea, promi¡ându-i
mun¡i de aur ¿i râuri de lapte, fårå muncå, så ajungå în fine a exploata acea mul¡ime,
chiar ¿i a o conduce din råu în mai råu” („Timpul”, 4, nr. 5, 9 ian., 1879, p. 1. Apud
Alexandra Olivia Nedelcea, Eminescu, economistul (Craiova, Funda¡ia Scrisul românesc,
2000).

Eminescu criticå „aripa ro¿ie” a liberalilor, conduså de C.A. Rosetti pentru
interna¡ionalismul såu. „Ai no¿tri tineri la Paris înva¡å/ La gât cravata cum se leagå
nodul” sunt, de fapt, fiii lui C.A. Rosetti. Ace¿ti tineri, sau mai bine zis, unii dintre ei
(pentru cå în Fran¡a au învå¡at to¡i revolu¡ionarii pa¿opti¿ti, care au fåcut Unirea Princi-
patelor ¿i România modernå), întor¿i în ¡arå „sunt de o remarcabilå sterilitate intelec-
tualå” ¿i în loc de a munci „î¿i umplu capul cu tot felul de utopii politice ¿i sociale, se
erijeazå în mântuitori nu numai al poporului nostru, ci ai omenirii întregi”, solicitând
favoruri spre a ajunge mai iute la „pita lui Vodå”. Ei redigeazå „Dacia viitoare”, o
revistå apårutå la Paris, de tineri (V.G. Mor¡un, C. Mille) ce simpatizeazå cu camarazii,
afi¿eazå „utopii cosmopolite”, „de-a tåia câinilor frunze”. O revistå „råu scriså, fårå
stil, fårå idei, fårå entuziasm, semn de båtrâne¡e prematurå, de incapacitate, de cål-
durå”, o revistå pentru cei care „numårå pietrele ¿i mânå mu¿tele la apå” („Timpul”, 8,
nr. 62, 18 mart., 1883, p. 1).

„Nu cu utopii comunarde [...] se va putea ridica acest popor. O singurå buruianå
de leac pentru acest scop - îi îndeamnå Eminescu – Muncå. Muncå, nu comunalism,
muncå nu pomanå. Iatå mijlocul care va ridica poporul nostru” (Ibidem).

Eminescu nu dezavuezå ideea unei Dacii viitoare, o promoveazå ca scop al unirii
tuturor românilor sub aceastå denumire, ceea ce a îngrijorat marile capete încoronate
ale Europei. „Ideea unei Dacii viitoare e generoaså ¿i ca atare solitarå, dar numai o
altå genera¡ie curå¡itå prin abnega¡ie ¿i durere poate îndråzni så gândeascå la ea”
(„Timpul”, 8, nr, 37, 17 febr. 1883, p. 1).

Ro¿ii foloseau frazeologia apuseanå în scopuri
propagandistice de a introduce ideile socialiste în ¡arå
fårå a se ¡ine cont de contextul istoric ¿i social-politic al
României, de structura psiho-socialå a popula¡iei autoh-
tone.

 Ca student la Viena ¿i Berlin (universitate pe care
a absolvit-o, cum a demonstrat acad. Mihai Cimpoi), Eminescu a audiat cursurile unor
renumi¡i profesori de istorie, filosofie, economie, a aprofundat concep¡iile socialiste
utopice promovate de Thomus Morus (Utopia, 1516), Tommaso Campanela (Cetatea
soarelui), Fr. Bacon (Noua Atlantidå), apoi gânditorii sociali¿ti din epoca modernå
(Saint-Simon, Fourier, Corey, E. Dühring, R. Owen, August Bebel, K. Marx, F. Engels
etc.) G. Cålinescu men¡iona cå Eminescu a audiat ¿i cursul germanului Rodbertus despre
socialismul de stat.

Pe Eminescu, îl intereseazå în mod special educa¡ia tinerilor români studen¡i în
Apus, så nu fie atra¿i de „organiza¡ia actualå a societå¡ii europene”, adicå de Interna-
¡ionala I, creatå la 28 septembrie 1864, la Londra, sub denumirea Asocia¡ia Interna¡ionalå
a Muncitorilor, fa¡å de care ia atitudine la numai 14 ani de la înfiin¡are, adicå în 1878,
la vârsta de numai 28 ani! Prima men¡iune despre Marx, „¿eful sociali¿tilor din Londra”,
apare în „Timpul” (nr. 92, 29 apr. 1881). Apoi, în acela¿i ziar din 6 mai 1881, scrie: „În
Anglia sunt organele centrale ale Interna¡ionalei ro¿ii, tråie¿te Marx, generalisimul
partidului ¿i nici pe guvernul, nici pe poporul englez nu-i doare capul de aceasta”.
Dintre lucrurile lui Marx, Eminescu consemneazå doar Capitalul. Autorul Luceafårului
a condamnat inegalitå¡ile ¿i nedreptå¡ile, fenomenul de aservire ¿i exploatare, este un
revoltat în raport cu societatea vremii sale. El opteazå pentru calea occidentalå a evolu-
¡iei, echivalentå, în concep¡ia sa, cu civiliza¡ia opuså barbariei. Are puncte comune cu
teoreticienii sociali¿ti europeni, deosebindu-se de ace¿tia prin teoria compensa¡iei, a
„socialismului de stat”, a statului ca armonizator ¿i interven¡ionist, ¿i, mai ales, prin
respingerea ideii de revolu¡ie în detrimentul evolu¡iei.

Revolu¡ia, în opinia sa, nu e o formå de progres social, datoritå dezordinelor
anarhiste ¿i chiar teroriste, ci este un recul social ¿i politic. Evolu¡ia este cea recomandatå
de Eminescu, fårå salturi economice ¿i politice, cåci saltul este o rupturå. Evolu¡ia
înseamnå progres, iar dacå „cine-¿i închipuie¿te a putea progresa prin salturi nu face
alta decât a da înapoi”, genialul poet explicå aceatå teorie printr-un exemplu simplu,
luat din lumea înconjuråtoare, a¿a cum a fåcut Iisus cu pildele sale. Zice Eminescu: „A
îmbåtrâni în mod artificial un copil, a råsådi plante fårå rådåcinå pentru a avea
grådina gata în douå ceasuri, nu e progres, ci devastare” („Timpul”, 5, nr. 38, 17 febr.
1880, p. 1-2), conform principiului „Non datur saltus in natura”.

Dupå o pertinentå, dar obiectivå incursiune asupra socialismului european,
Eminescu se reîntoarce la realitå¡ii ¡årii sale, la intelectualii români interesa¡i de aceastå
ideologie. Vasile Conta (1845-1882), apreciat ca filosof, dar amendat pentru unele
convingeri de stânga („nu e timpul venit, mai cu seamå nu în România, de-a încerca
realizarea unor asemenea idei”): „Cum cå socialismul nu e decât forma în care orga-
nismul unui stat moare spre a face loc barbariei sau cuceririi prin popoare mai tinere,
era o întâmplare ce i s-a spus ades, dar pe care n-a admis-o” ( „Timpul”, 7, nr. 90, p. 25
apr. 1882, p. 2).

Privind opiniile fra¡ilor Gheorghe ¿i Ion Nådejde, Eminescu î¿i expune din nou,
cu mai mare claritate opinia: „Socialismul având ca temå mizeria claselor de jos ¿i
exploatarea lor din partea capitalului, se-n¡elege cå trebuie så cerce a dårâma baza
societå¡ii actuale, proprietatea mo¿tenitå” („Timpul”, 6, nr. 131, 18 iun. 1881, p. 1).
Scopul socialismului îi era clar, nu accepta metodele de concretizare a acestor idei.
Altfel spus, „socialismul nu se justificå dar la noi prin nimic ¿i ca evolu¡iune de idei
nu-i decât aceea¿i jucårie ca abstrac¡ii stråine” („Timpul”, 6, nr. 131, 13 iun. 1881, p.
1). Pe fra¡ii Nådejde îi compåtime¿te ironic: „Au luat-o la seros cu socialismul ¿i au
på¡it-o [au fost condamna¡i, n.n.]. Trebuiau så-l propage modest ¿i mai mult de la catedrå,
pentru a fi ale¿i deputa¡i, apoi ar fi ajuns mini¿tri, apoi membri la Curtea de Casa¡ie ¿i
...cestiunea socialå înceta de-a exista ¿i pentru d-lor ¿i pentru ¡arå” (Ibidem).

Critica societå¡ii vremii sale este vehementå, pentru cå Eminescu a constatat, cu
multå amåråciune, fuga de muncå productivå a tineretului ¿i acceptarea de „utopii
comunarde”. Singura „buruianå de leac” este munca ¿i nu comunalismul, numai munca
va ridica bunåstarea poporului. Comunalismul, cum nume¿te el adesea aceastå concep-
¡ie, a corupt „însu¿i nervul vie¡ii oricårei societå¡i”, care este „iubirea de muncå”,
avertizând dur: „Pieirea noastrå prin pierirea muncii” („Timpul”, 3, nr. 270, 9 dec.
1878, p. 1).

Eminescu s-a dovedit a fi ¿i în acest domeniu un istoric autentic, un militant, un
patriot în sensul real ¿i adânc al cuvântului, cu iubire sincerå de ¡arå: „E micå ¡åri¿oara
noastrå, îi sunt strâmte hotarele, grani¡ele vremurilor au ¿tirbit-o; dar aceastå ¡arå
micå ¿i ¿tirbitå e ¡ara noastrå, e ¡ara româneascå, e patria iubitå a orcårui suflet
românesc; într-însa gåsim toate putin¡ele dezvoltårii întocmai ca într-una, oricât de
întinså”. Sau: „Iubim ¡ara ¿i na¡ia noastrå astfel cum n-o iube¿te nimeni, cum nimeni
n-are puterea, caracter pe care voi în via¡a publicå a¡i ¿tiut a-l nimici” („Timpul”, 4, nr.
41, 22 febr. 1879, p. 2). Sau: „Dar sunte¡i voi români? Dar cunoa¿te¡i voi poporul?
Sunte¡i în stare a pricepe geniul ¿i înclinårile lui? ªti¡i voi române¿te måcar?” („Tim-
pul”, 6, nr. 142, 3 iul. 1881, p. 1). Sau: „Nu vå preface¡i a vå supåra pe ceea ce zicem,
supåra¡i-vå mai bine pe ceea ce se-ntâmplå, pe realitate” („Timpul”, 7, nr. 200, 12 sept.
1882, p. 1) Sunt, a¿adar, temeiuri ca neomarxi¿tii contemporani så-l considere pe Emi-
nescu „incorect politic”, „cadavru din debara”, „nul” etc.

Dar, pentru vasta sa crea¡ie în varii domenii de activitate, concretizatå prin cele
circa 15.000 de pagini manuscrise, pentru noi, care ne mai socotim cu mândrie români,
„Eminescu are meritul de a fi salvat onoarea spiritualå a poporului român”, cum l-a
caracterizat Petre ºu¡ea.

EMINESCU ªI (NEO)MARXISMUL TTTTTudoudoudoudoudor Ner Ner Ner Ner Nedelcedelcedelcedelcedelceaaaaa
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Foarte bun cunoscåtor al cul-
turii ¿i literaturii din Banatul sârbesc,
a cårei cauzå a sus¡inut-o ani de-a
rândul în periodicul „Libertatea” de la
Novi Sad, apoi editând, cu aparat cri-
tic corespunzåtor, poe¡i de seamå din
acest areal în colec¡ia „O sutå ¿i una
de poezii” a Academiei Române

(Vasko Popa, Radu Flora, Petru Cârdu,Pavel Gåtåian¡u, Nicu Cio-
banu, Ioan Baba), criticul ¿i istoricul literar Florian Copcea este
totodatå ¿i un încercat promotor cultural prin organizarea Fes-
tivalului Transfrontalier de Literaturå „Mihai Eminescu” (ini¡iat în
1990 de un grup de scriitori în frunte cu acad. Mihai Cimpoi), care,
iatå, î¿i duce ¿i azi, în 2022, povestea mai departe, dimpreunå cu
revista „Hyperion” de la Drobeta Turnu-Severin. D-sa scrie curent
criticå literarå ¿i o sus¡inutå activitate în domeniul cercetårii literare,
numele såu fiind de gåsit în periodice culturale din ¡arå, dar ¿i din
Serbia ori Republica Moldova. În 2014 ¿i-a sus¡inut, sub coordona-
rea acad. Mihai Cimpoi, la Academia de ªtiin¡e a Republicii Mol-
dova, doctoratul în filologie cu tema „Ideea europeanå în opera lui
Mihai Eminescu”. A fost distins cu Diploma „Meritul Academic” al
Academiei de ªtiin¡e a Republicii Moldova (2015), dar ¿i cu premii
ale Uniunii Scriitorilor din România (1993, 1998, 2010).

„REPERE LITERARE. Ipostaze ¿i paradigme ale literaturii
române” (Editura Academiei Române, Bucure¿ti, 2020, 308 p.)
este o consistentå culegere de studii ¿i eseuri, prefa¡atå de criticul
universitar clujean Carmen Dåråbu¿ („Modele clasice ¿i moderne/
postmoderne în literatura românå”). În abordårile sale privind scrii-
tori români clasici ¿i contemporani, atât din ¡arå cât ¿i din afara
grani¡elor, autorul „contextualizeazå literatura românå, istoria ¿i
cultura românå, în general”, prin opera acestora (de la Mihai Emi-
nescu, la Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru, Nicolae Breban, Ioan-Aurel
Pop, Eugen Simion, D. R. Popescu, Vasko Popa, Radu Flora, Adam
Pudlojici, Nicu Ciobanu, Mihailo Vasilievici, Virginia Popovici, Feli-
cia Maria Munteanu, Gheorghe Glodeanu, Delia Munteanu, Titu
Dinu¡ ¿.a.).

Primele patru eseuri din lucrare sunt dedicate lui Mihai Emi-
nescu, studiindu-se fie „viziunea cosmicå eminescianå” ¿i rezo-
nan¡a „poetului na¡ional” cu „sfintele firi vizionare” ale neamului
românesc, fie „întoarcerea” poetului la mitul existen¡ial ¿i tradu-
cerea operei poetice eminesciene în limba sârbå. Bun cunoscåtor
al operei poetice ¿i publicistice, criticul radiografiazå, în concor-
dan¡å cu citatul elocvent ¿i referin¡a criticå bibliograficå, „imaginarul
cosmic” eminescian fåcând observa¡ii pertinente privind medita¡iile
poetului de tip metafizic cu ecouri cosmogonice extrase din scrierile
indiene (Rig-Veda), din miturile biblice ¿i grece¿ti, dar ¿i din filosofia
clasicå germanå (Kant, Hegel, Schopenhauer), urmårindu-se toto-
datå dezvoltarea unor motive literare universale privind timpul ¿i
spa¡iul în opere precum „Memento mori”, „Scrisoarea I”, „Luceafå-
rul”, „Rugåciunea unui dac”, „O,-n¡elepciune, ai aripi de cearå!”,
„Numai poetul” etc. Infinitul, haosul, geneza, universul,degradarea
apocalipticå a Ideii, adicå „na¿terea ¿i amurgul zeilor” („E apus de
Zeitate ¿i-asfin¡ire de idei” – Memento mori),motivul literar-filosofic
via¡a ca vis, nu în ultimul rând inten¡ia de a eviden¡ia, în cadre epo-
peice, civiliza¡ia dacicå în ordinea marilor civiliza¡ii ale omenirii,
precum ¿i statutul poetului în rela¡ie cu lumea ¿i propria-i via¡å, setea
lui de Absolut, în general „artele poetice” de rezonan¡å ideatic-ro-
manticå, angajând eul liric „la nivelurile cele mai înalte ale imagi-
narului” (Zoe Dumitrescu-Bu¿ulenga), toate aceste constituie prilej
de reflec¡ie, cu o bunå orientare asupra operei ¿i, desigur, cu frec-
ventarea unei bibliografii consacrate, de la G. Cålinescu la Rosa
del Conte ¿i de la Ioana Em. Petrescu, la Mihai Cimpoi.

Dovedindu-se ¿i un istoricliterar cu aplecare asupra textelor
mai vechi, dl Florian Copcea comenteazå pre¡uirea poetului pentru
„sfintele firi vizionare” ale neamului, a¿a cum rezultå nu numai din
poezie dar ¿i din gazetåria eminescianå de mare valoare ¿i foarte
actualå, relevându-se, ca repere ale culturii na¡ionale figuri emi-
nente, de la literatura religioaså în limba românå din Evul Mediu
(Varlaam, Dosoftei), la polihistoricul Miron Costin (cel mai de seamå
cårturar umanist al nostru din secolul al XVII-lea moldovenesc), la
savantul Dimitrie Cantemir, reprezentan¡ii ªcolii Ardelene, Maior,
ªincai, Budai-Deleanu (autori de scrieri istorice ¿i filologice inau-
gurând „rede¿teptarea na¡ionalå”) – autorul Luceafårului fiind
„fascinat de operele înainta¿ilor såi ¿i, asimilându-le, a dat univer-
salitate culturii române”. Desigur, lângå ace¿tia trebuie aminti¡i acei
înainta¡i pre-pa¿opti¿ti ¿i pa¿opti¿ti, pomeni¡i în „Epigonii”, „poe¡i
ce-au scris o limbå ca un fagure de miere”, de la ºichindeal, Mumu-
leanu, Antioh Cantemir, Pralea, Pann, pânå la Heliade, Negruzzi,

Grigore Alexandrescu ¿i, evident, Vasile Alecsandri. De¿i s-a mai
fåcut, fie sintetic fie punctual, un asemenea studiu al „sfintelor firi
vizionare” cårora poetul le poartå, uneori chiar exagerat, un ade-
vårat „cult”, ar eviden¡ia încå o datå legåtura organicå a concep¡iei
cultural-literare eminesciene cu valorile indimenticabile ale
trecutului, legåtura cu „fundamentele” cultural-istorice...

Foarte interesant este studiul „Poeziile lui Mihai Eminescu
transpuse în limba sârbå”, traducerile fiind considerate „pun¡i de
comunicare între literaturi”. De la prima traducere a poeziilor lui
Eminescu în limba lui Vuk Karad•iè, fåcutå de romanticul poet Jóvan
Jóvanovici  Zmaj (dupå o versiune germanå), grupaje din poemele
eminesciene au apårut sporadic în câteva reviste literare, abia în
1979apårând prima antologie în limba sârbå, printre traducåtori
regåsindu-se Vasko Popa ¿i Adam Puslojici. În 1989 apare tradu-
cerea integralå a poemului „Luceafårul”, realizatå de Mate Marasa
(în revista „Lumina” din Panciova). Punând problema „fidelitå¡ii”
expresive, autorul face compara¡ii cu traducerile altor poe¡i, Ileana
Ursu ¿i Milan Nenadiè (1995), considerate cele mai inspirate,
„semn cå Eminescu în limba sârbå poate fi tradus cât mai fidel tot
de un poet, chiar dacå nu se poate depå¿i un anume handicap...”,
dupå cum va aråta ¿i Sima Petrovici în articolul „O bunå transpunere
a Luceafårului ¿i Scrisorilor lui Eminescu în limba sârbå” („Lumina”,
nr. 2-3/2001, pp. 32-36), unde se specificå destul de clar principiul
cålåuzitor: „Nu suntem pentru tradittore, ci pentru traduttore, iar în
cazulconcret ¿i mai vârtos pentru o re-crea¡ie, mai propriu re-cân-
tare poeticå eminescianå.” Så men¡ionåm ¿i recenta carte de
poezii eminesciene, inclusiv „Luceafårul”, a poetului Adam Puslo-
jici, cåruia îi apar¡ine „cea mai fidelå traducere a Luceafårului”/
Luèarnik-ul eminescian, apreciazå dl Fl. Copcea, ceea ce ne face
så-i dåm dreptate, noi în¿ine prezentându-l într-un eseu mai amplu
pe poetul sârb ca un bun traducåtor din marii poe¡i români (de la
Eminescu, la Bacovia, Arghezi, Lucian Blaga ¿i Nichita Stånescu).
Este vorba de volumul apårut mai ieri: „MIHAI EMINESCU, Patria
vie¡ii/ Lirsca poezija” (Filip Visnjic, Beograd, 2017, 326 p.).  Amin-
tim, în acest context ¿i studiul nostru publicat de Ioan Baba în revista
„Lumina” , nr 7, iulie /2020, de la Pacievo): „O magistralå culturalå
transdanubianå româno-sârbå: MARI POEºI ROMÂNI ÎN TRA-
DUCEREA LUI  ADAM PUSLOJIÈ (EMINESCU – BACOVIA - AR-
GHEZI – BLAGA - NICHITA).”

Vorba criticului Sima Petrovici: „Transpunerea lui Eminescu
în limba sârbå este o nouå punte spiritualå între malurile a douå
culturi despår¡ite de Dunåre ¿i cele douå idiomuri lingvistice natu-
rale nu ¿i spirituale. (...) Eminescu este poetul genial al culturii ¿i
limbii române, mai mult un poet unic ¿i genial universal, iar tradu-
cerea operei lui ar trebui så se apropie de genialitatea sa.” („Lu-
mina”, nr. 2-3/2001).

„Doctorul în Eminescu” Florian Copcea dedicå apoi câteva
studii unor importan¡i poe¡i sârbi, pe care în cursul anului 2021 i-a
editat în colec¡ia „O sutå ¿i una de poezii” la „Editura Academiei
Române”, alcåtuindu-le prefe¡e ¿i tablouri bio-bibliografice, pre-
cum Nicu Ciobanu (urmårindu-i „paradigma poeticå”), Vasko Popa

(„Mitul ¿i mitologia imaginarului”), Adam Puslojici („Un poet para-
digmatic”), ba chiar poeta Felicia Marina Munteanu („O voce în
surdinå a liricii române¿ti din Serbia”, trubadur al „iubirii femini-
zate”). Alte articole privesc „fantasmele unui poet al «timpului
pierdut»” (Mihailo Vasilijevici, poet al „imediatitå¡ii”, autorul volu-
melor „Ma¿ina de båtut”, tipårit la Drobeta Turnu-Severin în 2015,
¿i „Cu ochii deschi¿i”, id., 2010),

Så amintim cå dl Florian Copcea este autorul lucrårii „O
istorie a liricii române¿ti din Serbia” (2020), comentatå ¿i de noi, în
care gåsim un tablou complet al poeziei de expresie româneascå
din Serbia Occidentalå, de la romanticii interbelici la genera¡iile
postbelice, pânå la ultimele voci lirice ale postmodernismului ¿i
douåmii¿tilor. În acest sens putem aprecia ¿i interesul pentru
problematica abordatå în studiile: „Literatura românå din Serbia
între cele douå råzboaie mondiale”, „Critica literarå româneascå
din Serbia”, „Resuscitarea esteticå a poeziei române¿ti din Serbia”.

Dupå scriitorii sârbi, o importan¡å deosebitå acordå criticul
¿i istoricul literar literaturii din Republica Moldova, ilustratå cu
numele de seamå ale academicienilor, literatul Mihai Cimpoi (reper
critic în unele studii despre Eminescu, Eugen Simion, acestuia din
urmå dl Copcea dedicându-i o carte), filologul Vasile Bahnaru („Un
promotor al limbii române”), criticul Nina Corcinschi (autoarea
lucrårii „Imaginarul erotic în literaturå”, Chi¿inåu, 2017).

Alte studii îi privesc pe D. R. Popescu („Fascinantul spectacol
al fic¡iunii”), Ana Blandiana („Poetica fantasticului”), Gheorghe
Glodeanu („Imaginarul idilic-mitologic în literatura românå”), Paul
Aretzu („Hermeneutica unui exeget”), Delia Munteanu („Mitul
celuilalt Eu”), Gh. Påun („Plåcerile lecturii ¿i ale crea¡iei”), Titu Dinu¡
(„Pe urmele timpului fårå timp”), Marius Arbåna¿i („Magie ¿i ex-
presivitate”), textele acestea fiind la origine cronici literare ¿.a.

În totul, culegerea de studii ¿i eseuri „REPERE LITERARE”
surprinde un tablou interesant de valori din literatura românå, de
la Eminescu la poe¡i ¿i critici de azi, întregindu-se cu consistente
studii privind pe unii scriitori de limbå românå din Banatul Sârbesc
¿i Timoc, dar ¿i confra¡i de peste Prut. Autorul este ceea e numim
îndeob¿te un „exeget”, dar ¿i un „hermeneut” ce se ¡ine aproape
de problematica comentatå, valorificând textele literare respec-
tive într-o viziune proprie ¿i o anumitå bibliografie criticå de
referin¡å. Are, în general, o voce „impersonalå”, ca orice exeget
care „oficiazå” în institu¡ia istoriei ¿i criticii literare, nu då impor-
tan¡å „contradic¡iilor”, ¡elul såu este de a pune cât mai bine în evi-
den¡å con¡inutul textelor ¿i importan¡a lor în cadrul mai general al
literaturii.

Acest apetit al privirii panoramice, care se vede de departe
în „O istorie a liricii române¿ti din Serbia”, ne face så credem cå dl
Florian Copcea este capabil de interesate lucråri sintetice, pano-
rame, dic¡ionare (deja recent i-a apårut un Dic¡ionar al limbii române
din Valea Timocului), chiar istorii de genuri ¿i direc¡ii literare, dacå
nu chiar istorii literare, fie ele regionale ¿i chiar transfrontaliere.

ZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEA
Tg.-Jiu, 24-25 ianuarie 2022Tg.-Jiu, 24-25 ianuarie 2022Tg.-Jiu, 24-25 ianuarie 2022Tg.-Jiu, 24-25 ianuarie 2022Tg.-Jiu, 24-25 ianuarie 2022

Un polihistor de marjå transfrontalierå

„REPERE LITERARE. IPOSTAZE ªI PARADIGME ALE LITERATURII ROMÂNE”FloFloFloFloFlorrrrrian COPCEian COPCEian COPCEian COPCEian COPCEAAAAA
(Editura Academiei Române, Bucure¿ti, 2020, 308 p.)
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Cåutînd mereu categoria departelui - “se fåcea/ cå må pierd în de-
pårtåri”, scrie poetul Zenovie Cârlugea în unul dintre primele poeme ale
volumului Ochiul Ochiul Ochiul Ochiul Ochiul îîîîînrouratnrouratnrouratnrouratnrourat -, mårturisind, ca în Ilumin Ilumin Ilumin Ilumin Iluminåååååririririri, “o sete oarbå
de imensitå¡i”, om din Hiperboreea, evocînd un enigmatic, înghe¡at “Rege
Nord” dintr-un “miezonoptic fior”, sub amenin¡area “fulgerårilor fiebin¡i”
¿i “crudei priviri” ale “smolosului” Vasilisc (iatå ce spune etnologul Victor
Aga în Simbolica biblicSimbolica biblicSimbolica biblicSimbolica biblicSimbolica biblicååååå     ¿¿¿¿¿i cri cri cri cri creeeee¿¿¿¿¿tintintintintinååååå: “Vasiliscul (Basiliscul ) î¿i derivå
numele din basileus «rege», deoarece se crede cå e un fel de ¿arpe avînd
cap de coco¿ cu trei protuberan¡e, aidoma coroanei regale. Corpul såu e
acoperit de solzi ¿i are aripi de dragon; posedå 4 picioare: o pereche de
vultur ¿i una de gîscå. E un animal malefic: se crede cå privirea lui ucide
tot ce e viu. Råsuflarea lui otråvitoare arde ca para focului. În vîrful cozii
are trei ¡epi otråvitori. Pe unde calcå, usucå påmîntul un stînjen în adîn-
cime, pentru nouå ani. Se pare cå figura acestui monstru fabulos a fost
influen¡atå de mitul grecesc al Gorgonei, deoarece poate fi omorît numai
de cineva care se uitå la el printr-o oglindå. La noi, ca ¿i bestiarele popoa-
relor din jur, se crede cå se na¿te dintr-un ou de coco¿ nåzdråvan de
culoare neagrå, clocit de o broascå ¡estoaså pe o gråmadå de gunoi. În
unele legende i se atribuie calitatea de påzitor al comorilor. Imaginea
Basiliscului e prezentå ¿i în Vechiul Testament, unde este metafora folo-
sitå de proorocul Ieremia pentru chaldeeni, trimi¿i împotriva iudeilor ca
o pedeapså de la Dumnezeu pentru påcatele lor. A devenit în cre¿tinism
sinonimul

 
lui Satan. Imaginea lui o gåsim la biserici, pe broderii, pe covoare

sau pe pavimentul din mozaic, unde semnificå faptul cå Diavolul a fost
cål-cat în picioare prin puterea credin¡ei”), poetul Zenovie Cârlugea î¿i
trimite poezia în Crugul timpului, la Genezå, în vremea unirii valurilor
mårii cu pulberea stelarå, în Oceanul arctic, sub privirea fårå milå a
Vasiliscului, mereu invocat în Ochiul Ochiul Ochiul Ochiul Ochiul îîîîînrnrnrnrnrouratouratouratouratourat, în lumina palå a solzilor
Arheului ¿i în aceea orbitoare din lacrima Zeu-lui: “Arde pe rugul/
Cuvîntului dorul,/ Mîngîietorul/ deschide Crugul!/ Pe val de mare/
Amiaza sumbrå/ cerne-n penumbrå/ pulberi stelare.../ Adie-n extaze/
clipa ereticå,/ jucînd feericå/ în funii de raze-/ un Ocean arctic/ în dor
se-nclinå,/ må deseninå/ cle¿tar catharctic.../ Arde pe pisc/ în înzeire/
o crudå privire/ de Vasilisc!/ Glorioaså ¿i rece/ fu clipa pu¡inå -/ fårå de
vinå/ gînd må pe-trece.../ Scurtå-i rota¡ia/ prin anotimpuri,/ iar în rås-
timpuri/ amarå liba¡ia!/ În solzii Arheului/ un bob zåbavå -/ urcå în
slavå -/ Lacrima Zeului...” (Lacrima ZeuluiLacrima ZeuluiLacrima ZeuluiLacrima ZeuluiLacrima Zeului). Rareori o carte de poezie
propune o asemenea strictå, coerentå, provocatoare structurå a tempora-
litå¡ii; aceasta pare så fie în “mapa” prozei. Zenovie Cârlugea, înså, gåse¿te
structura de profunzime a liricii sale în timpul cînd se deschide Crugul,
în vremea tatålui, evocat în aceea¿i poveste a vechimii ¿i misterului din
legende ¿i mituri, într-un limbaj liric amintind de PsaltireaPsaltireaPsaltireaPsaltireaPsaltirea lui Dosoftei
(“departe, în bål¡i de verde, de Masa/ Pomenirii a¿ezatå dinaintea casei
lîngå teiul/ frînt la zåpada din urmå -/ Acolo/ pe unde amiaza ne purta
pa¿ii/ ¿i ne båtea cu fragii florarului/ cu augustanele mure/ cu pere
sålbatice ¿i cu bure¡i de fag/ acolo ¿ezum cu capul în palme uitînd/ de
masa întinså sub teiul frînt/ la zåpada din urmå – un «hai, bå, ¿i tu/ nu
må låsa singur!» izbi în sufletul meu/ ca o palå de vînt într-un aprilin
Cire¿ar.../ un deal între douå våi må rostogoli cåtre/ Duhul tåu ¿i sim¡ii,
tatå, o iluminare/ de dincolo de pecetea ultimului zîmbet,/ o iluminare
pe care la Schitul Iezer o tråisem/ cu adevårat!” - Departe Departe Departe Departe Departe îîîîînnnnn bbbbbååååålllll¡¡¡¡¡i dei dei dei dei de
verververververdedededede), întorcîndu-se spre vremurile Vechiului Testament, cu Moise ¿i
femeia lui Putifar, omul din Hiperboreea, cu meseria de scrib, umblînd
dupå cerbul din Eritreea pentru a ajunge la un lopåtar carpatin, regåsind,
în fond, unul dintre totemurile întemeietoare: “umblînd eu dupå Cerbul
din Eritreea/ mi-a sårit în fa¡å, un lopåtar carpatin/ (pårea un fag råmuros
devastat/ de o toamnå barbarå) tåindu-mi calea/ ¿i pierzîndu-se în noia-
nul de frunze/ urcînd pe creasta ple¿uvå så scuture/ cerul de stele aidoma
mårului adamic/ de roade ¿i ca ariciul în via coaptå/ împline-se de har
¿i bel¿ug” (UmblUmblUmblUmblUmblîîîîînd eu dupnd eu dupnd eu dupnd eu dupnd eu dupååååå Cerbul Cerbul Cerbul Cerbul Cerbul).

Pe acest lan¡ al temporalitå¡ii, care leagå iluminarea de la Schitul
Iezer de omul din Hiperboreea, mårturisind Geneza pe malul Oceanului
arctic, în vremea Crugului, veriga de legåturå este vechea Dacie, cu Zamol-
xiile sale “de tainå” de care se prinde “ca un liliac”, poemul însu¿i, în
Mica Valahie din Subcarpa¡i, în purificårile din “graiul traco-dacic”: în
aceste Zamolxii se aflå, iatå, nodul divin al legendelor vechi care leagå

lumea de azi de aceea de ieri prin “mii de fire
våzute ¿i nevåzute”: e vremea unui Zeu îmbråcat
în piei, de care vorbe¿te Strabon însu¿i, a tote-
murilor, Marelui Lup, Gen¡ienelor din Carpa¡i
¿i Sînzienelor, despre care depun mårturie He-
rodot în Istorii, IVIstorii, IVIstorii, IVIstorii, IVIstorii, IV, Strabon în Geografia, VIIGeografia, VIIGeografia, VIIGeografia, VIIGeografia, VII ¿i
Platon în Charmides, 58, bCharmides, 58, bCharmides, 58, bCharmides, 58, bCharmides, 58, b: aceasta e saga a
ceea ce poetul nume¿te Zidire-n Zidire-n Zidire-n Zidire-n Zidire-n îîîîînzeirenzeirenzeirenzeirenzeire (“În Za-Za-Za-Za-Za-
molxiimolxiimolxiimolxiimolxii de tainå scåri de stele,/ zvon de milenii-n adåstarea clipei,/ într-o
speluncå din Carpa¡i se-aprinde/ våpaia tremurîndå a aripei.../ Acolo,
între zodii, sus, desigur/ scåldatå-n soare virginal PliromaPliromaPliromaPliromaPliroma -/ zidire-n
înzeire/ ¿i deodatå/ roiuri de umbre împresoarå doma!/ Un praf stelar
de måcinate osii/ se cerne în råstimpuri ca o boare,/ uitat råmase Zeul
¿i din visu-i/ susurå rîu de lacrimi ziditoare...”), drumul înapoi, în spa¡iul
originar, identitar, cum marea se retrage în izvor, fluturele în crisalidå,
lichenii în spori, în eonul primului impuls, al vie¡ii nenåscute ¿i al mor¡ii
netråite: în Zamolxii sînt, deopotrivå, Fiin¡a ¿i Neantul: “un roi de licurici
la gura pe¿terii/ sub clopotul amar de verdea¡å/ ¿i-o înål¡are de pasåre
clocitoare/ putregai aprins ¿i dîrå de melc lucitoare/ chiote ¿i fåclii în
ZamolxiiZamolxiiZamolxiiZamolxiiZamolxii de tainå.../ strålumineazå din galerii de smoalå/ ca un abur
din vatra stinså/ ochi de zeu -/ om de atare alcåtuire/ pustiit în îngîn-
durare/ cernit în stalagmitele ziditoare.../ mu¡enie fecundå prelinså-n
alveole/ de cearå.../ se rup smucindu-se/ flåcåri din focul jertfei în bezna
jilavå -/ în jurul farului se-ncinge/ cu cercei de fragi horå de Sînziene/
în flaut de cimpoi sunå ¿i saltå/ Jumåtate-de-om-cålare/ pe-o-jumåta-
te-de-iepure-¿chiop/ miros de gorun tråznit în ¿erpuiri de rå¿inå/ ¿i fier-
turå de mînåtårci -/ în scorboro¿ite/ såla¿uri doarme priculiciul/ ghiftuit
de colastrå ¿i zer.../ ca o lînå de aur scåmo¿atå pe miri¿te/ un cer risipit
în legenda veche/ ¿i nodul divin al tuturor cåilor/ ce se leagå prin mii de
fire/ våzute ¿i nevåzute!/ ¿i deodatå/ Zeul în piei tresare/ se scuturå de
somn, pornesc grohoti¿uri/ întinde mîna-i lungå cît o legendå mioriticå/
prinde o stea cåzåtoare/ ¿i-o duce la gurå -/ în mårul de aur/ al mitului
se-ncuibå totul.../ se-nvolburå un cer potrivnic/ zadarnic arca¿ii
se-ncoardå/ harpe îmblînzitoare -/ ceva se cutremurå/ din temelii ¿i
lumea se clatinå/ coajå de nucå pe apa repede.../ se-mpleticesc la hotar/
fulgere-n semnul pe¿tilor/ ¿i Vulturii Romei se pornesc/ så dea våz-Duhul
prin site/ ¿i-n vîlvåtåi de alåmuri încruci¿ate/ (O, Roma nobilis, orbisO, Roma nobilis, orbisO, Roma nobilis, orbisO, Roma nobilis, orbisO, Roma nobilis, orbis
et dominaet dominaet dominaet dominaet domina!)///// În scorbura magului/ Marele Lup/ se afundå/ î¿i linge
rana -/ un zvon de cocori alunecå/ spre Mediterana/ ¿i-n depårtåri jilave/
ferecîndu-se Muntele/ în pråvålire de stînci.../ caleidoscop de forme din-
coace/ de lichenii obîr¿iei/ (în cortul de promoroacå/ teoria falså ¿i practi-
ca arbitrarå, inoperantå)/ în zari¿tea fremåtåtoare de semne/ då în spic
geana lunii.../ pe vålurele/ rigoarea geometricå a Rugåciunii/ sårurile
humei vårsate-n tine/ se-ntorc în zvon de påsåri cålåtoare/ ca o luminå/
din luminå -/ în bezna/ ce leagå alga fecundå/ de miriapodul flåmînd al
lui Dumnezeu.../ Iatå visul: «nu puteam fugi/ de¿i må for¡am/ de¿i vroiam/
de¿i posedam acea/ dare-de-seamå cå sunt în vis» -/ OM la apå!/ OM în
vis!/ Marele Lup la scarå! “  (ZamolxiileZamolxiileZamolxiileZamolxiileZamolxiile).

Despår¡irea/ întîlnirea palierelor timpului se petrec la o råscruce
unde “existå o potecå/ în labirintul pådurii se-aud în råstimpuri/ lovituri
de toiag în maluri secate”: acolo, în scorburi, respirå “un Zeu demult
adormit”, în preajmå sînt “pe¿tii sarmatici” ¿i Zamolxiile cu tainele Nordu-
lui, completînd Sudul solar vegheat de Platon ¿i Tåunul socratic, printre
“dale de timp preistoric”, sfîr¿ind, iatå, într-o DacicDacicDacicDacicDacicååååå, , , , , îîîîîn metru sapho-a-n metru sapho-a-n metru sapho-a-n metru sapho-a-n metru sapho-a-
donicdonicdonicdonicdonic: “Din adâncuri vin fråmîntåri de suflet,/ Funigei se prind fulgi pe
prispa zårii,/ Surd råzbate-un Cînt, vålurind cu neaua/ Mica VMica VMica VMica VMica Valahiealahiealahiealahiealahie…/////
Urcå-n templul alb, pe sub cetini, Zeul///// Rug de ghea¡å-n colb tîmpla i-o
cuprinde,/ Dor de Zamolxii Zamolxii Zamolxii Zamolxii Zamolxii în Pliroma urcå/ Steaua SperanSteaua SperanSteaua SperanSteaua SperanSteaua Speran¡¡¡¡¡eieieieiei./ Doar
acestui vers, în zidiri de raze,/ Dîndu-i bucuros harul clipei sfinte,/ M-a¿
dori ståpîn, cum pe neagra Mare/ Luna descrescens!/Luna descrescens!/Luna descrescens!/Luna descrescens!/Luna descrescens!/ Toate cîte azi se
o¿tirå crude/ Gînduri ¿i idei vin cu toatå slava/ ªi în urma lor, dintr-un
val de mare,/ Spuma pe Spuma pe Spuma pe Spuma pe Spuma pe ¡å¡å¡å¡å¡årmurrmurrmurrmurrmur’.../ Cîte FericiriFericiriFericiriFericiriFericiri - toate må-ncercarå/ În
nåiera lor vie transparen¡å,/ Påsåri lunecînd rugul astei vie¡i/ Regene-Regene-Regene-Regene-Regene-
rrrrrîîîîîndu-lndu-lndu-lndu-lndu-l!/  Doamne, cîtå fu lumea prinså-n doruri,/ Ce mai îngeri albi, ce
mai stele-aprinse!/ Ochii-mi înmuia¡i în cle¿tar de sfere/ VVVVVarsarsarsarsarsååååå lumin lumin lumin lumin luminååååå.../////
Via¡a e un zbor în rotiri de astre,/ Clipa doar un vis în adînc de zodii,/

POEZIA CA O LITURGHIE MIEZONOPTICÅIon HolbanIon HolbanIon HolbanIon HolbanIon Holban
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Peste toate, o, vålul poeziei/ Scuture-Scuture-Scuture-Scuture-Scuture-¿¿¿¿¿i Tai-i Tai-i Tai-i Tai-i Tai-
nanananana!..“. MartoriiMartoriiMartoriiMartoriiMartorii tåcu¡i ai acestor vremuri de din-
colo de timp sînt materiile ¿i pietrele (semi)-
pre¡ioase, metaforele obsedante ale poeziei lui
Zenovie Cârlugea; onixul ¿i jadul sînt ale visu-
lui, mårgåritarele, perla sînt ale mårii, diaman-
tul, al tåriilor, coralul, al nop¡ii, cristalul e în
scoici, iar filde¿ul e în psalm, smaraldul se gå-
se¿te în grohoti¿, ametistul e al iluziilor, safirele,
ale Orientului, celestina e în chivot: pietrele
mårturisesc în limbajul lor Genera, dar ¿i Apo-
calipsa: “1. u¿å deschiså în cer prin care ve-
deam/ un tron ¿i în tron cineva asemånînd/
cu piatra de japs ¿i sardoniu - jur-împrejur/
un curcubeu de culoarea smaraldului/ ¿i bå-
trîni în alb de to¡i douåzeci ¿i patru/ în aur
încununa¡i - niciun vrednic så deschidå/ cartea
¿i så desfacå måcar unul din gordienele/ no-
duri/ 2. sare din încheieturi a ¿aptea pecete/
a Cår¡ii ¿i s-a fåcut tåcere în ceriuri/ ca la o
jumåtate de ceas ¿i s-au ivit/ ¿apte îngeri su-
flînd în trîmbi¡e -/ la a treia trîmbi¡å cåzut-a
din cer/ Steaua Absintos preste a treia parte/
din rîuri ¿i preste izvoare - iar la a cincea/ moar-
tea fugind din oameni...” (ApocalipticeApocalipticeApocalipticeApocalipticeApocaliptice) .

Unde e poetul în acest peisaj al eonului
primului impuls? Laså bretelele ¿i reazimele
carteziene ¿i treze¿te din somn duhul apelor

cum îi spunea G. Cålinescu, a lui Dosoftei, expe-
rimenteazå poezia anacreoticå ¿i discursul lui
Cantemir din Istoria ieroglificIstoria ieroglificIstoria ieroglificIstoria ieroglificIstoria ieroglificååååå, gåse¿te în foi-
¿orul din Heliopolis o subtilå poezie a sentimen-
tului religios în zari¿tea Psaltirii Psaltirii Psaltirii Psaltirii Psaltirii lui Dosoftei,
dar ¿i în pilda lui Saul din Tars de pe Calea
Damascului, nu-i uitå pe corifeii ªcolii Ardelene
¿i nici pe eroii epopeii anului 1989, scrie a-
cro¿ante poeme de dragoste (Ca FaraonCa FaraonCa FaraonCa FaraonCa Faraon..., DinDinDinDinDin
larglarglarglarglarg, Reflectare Reflectare Reflectare Reflectare Reflectare) ¿i ale spa¡iului identitar spre
care se retrage fiin¡a într-o eliadescå eternå re-
întoarcere (OrOrOrOrOrååååå de amiaz de amiaz de amiaz de amiaz de amiazååååå): e un båtrîn muce-
nic la por¡ile Raiului: “ei, bine, dacå socoteala
din valuri ¿i-aduce/ cu Utopia împår¡itoare de
libelule/ ¿i dacå suavul covor de raze     aruncat/
pe mare rodi paji¿ti-de-asfodel sub o Nacelå-n/
derivå -/ atunci lucrurile se leagå/ poteca Poe-
mului se lå¡e¿te, canavaua lui se înal¡å/ a-
tunci/ coco¿ul socratic se va trezi la timp/ ¿i
ochii Preacuratei vor picura/ rouå dimine¡ii -/
o trenå de grindinå se va sfî¿ia în turlele/ Raiu-
lui/ iatå un båtrîn/ Mucenic la por¡i:/ î¿i ia de
pe umår încål¡årile/se scuturå de colb/¿i på-
¿e¿te/ tot sub¡iindu-se ¿i pierzîndu-se/ în
Rugåciune...” (Un bUn bUn bUn bUn båååååtrtrtrtrtrîîîîînnnnn Mucenic la porMucenic la porMucenic la porMucenic la porMucenic la por¡¡¡¡¡iiiii).

Zenovie Cârlugea e un poet despre care se
vorbe¿te nemeritat de rar.

Ioan HolbanIoan HolbanIoan HolbanIoan HolbanIoan Holban

de la început, atent la ceea ce “toarce” Cariul
Pove¿tii, î¿i cautå poemele irigate de pînza frea-
ticå a realului imaginar din miturile ¿i legendele
(proto)istoriei, se regåse¿te în “limba de miere”,

Au existat în istoria presei române¿ti sincronizåri ale unor
destine  publicistice, a¿a cum s-a întâmplat cu Nicolae Cristea ¿i
Mihai Eminescu, personalitå¡i remarcabile ca moralitate ¿i tråire
autentic patrioticå. Ei ¿i-au cunoscut ¿i chiar ¿i-au apreciat scrisul,
pentru cå amândoi ¿i-au pus condeiul în slujba cauzei na¡ionale.
Finalul martiric al activitå¡ii lor profesionale s-a petrecut în ace-
la¿i an calendaristic 1883, în momente de mare tensiune politicå,
atât în Regatul României, cât ¿i în Imperiul austro-ungar.

Nu este noutate faptul cå partea care råmâne ¿i în prezent
cel mai pu¡in elucidatå din crea¡ia lui Eminescu este publicistica.
Aceasta, de¿i în to¡i anii activitå¡ii sale, el nu a fost doar poet, ci ¿i
ziarist. Astfel, semnåtura lui Eminescu a apårut în publica¡ii dife-
rite, pornind de la “Familia” ¿i continuând cu „Federa¡iunea”, „Ro-
mânul”, „România liberå”, „Convorbiri literare”, „Fântâna Blan-
duziei”, „Albina” etc. Redactor la „Curierul de Ia¿i” în 1876, el a
transformat-o muncind sisific (acesta va fi unul dintre anii negri ai
såi) din „foaia vitelor de pripas” într-o publica¡ie onorabilå. Din
1877 la Bucure¿ti i se încredin¡eazå ziarul conservator “Timpul”
¿i osteneala lui ca redactor-¿ef se va resim¡i pânå în iunie 1883,
când va fi îndepårtat în condi¡ii dramatice, unele care au stârnit
interpretåri contradictorii.

Uime¿te ¿i aståzi mul¡imea temelor tratate de el în cele vreo
3000 de articole, câte a identificat prof. Dumitru Vatamaniuc pen-
tru edi¡ia de Opere, completând truda lui Perpessicius, truda de o
via¡å întreagå. Ziaristul Eminescu ataca abuzurile ¿i afacerile
veroase ale unor politicieni ¿i nu ezita så taxeze pe acel “der
Zulässige” rege Carol I, prea îngåduitor cu liberalii din guvern.

Motto:::::
„gre¿alele în politicå sunt crime; cåci în„gre¿alele în politicå sunt crime; cåci în„gre¿alele în politicå sunt crime; cåci în„gre¿alele în politicå sunt crime; cåci în„gre¿alele în politicå sunt crime; cåci în

urma lor suferå milioane de oameni nevinova¡i,urma lor suferå milioane de oameni nevinova¡i,urma lor suferå milioane de oameni nevinova¡i,urma lor suferå milioane de oameni nevinova¡i,urma lor suferå milioane de oameni nevinova¡i,
se-mpiedicå dezvoltarea unei ¡åri întregi ¿ise-mpiedicå dezvoltarea unei ¡åri întregi ¿ise-mpiedicå dezvoltarea unei ¡åri întregi ¿ise-mpiedicå dezvoltarea unei ¡åri întregi ¿ise-mpiedicå dezvoltarea unei ¡åri întregi ¿i
se-mpiedicå, pentru zeci de ani înainte, viitorulse-mpiedicå, pentru zeci de ani înainte, viitorulse-mpiedicå, pentru zeci de ani înainte, viitorulse-mpiedicå, pentru zeci de ani înainte, viitorulse-mpiedicå, pentru zeci de ani înainte, viitorul
ei.”ei.”ei.”ei.”ei.” (M. Eminescu)

Dacå locul unui domnitor a fost luat de un întreg parlament, legife-
rat de Regulamentul organic, Eminescu semnaleazå nefirescul
situa¡iei în care pentru  titluri ¿i avantaje de tot felul azi cei “159 de
deputa¡i ¿i 76 de senatori, adicå 235 de suverani, în mare parte
håmesi¡i, fårå scrupul ¿i fårå responsabilitate, sînt distribuitorii.
Iatå råul.”1 Publicistul dezvåluia cutezåtor o pecingine ce tareazå
¿i la început de secol XXI via¡a politicå a ¡årii noastre. Cât de actual
este Eminescu!

Un corpus impresionant de articole el l-a dedicat Basarabiei
¿i Bucovinei, de care se sim¡ea strâns legat din anii studiilor cernå-
u¡ene. Caz unic în istoria presei române¿ti este faptul cå în peri-
oada de aur, cea dintre 1877 ¿i 1883 a apari¡iei ziarului „Timpul”,
aici semnau trei clasici ai literaturii române, Eminescu, Caragiale
¿i Slavici.

Pu¡ini sunt cei care au observat cå publicistul Eminescu  era
mereu cu ochii îndrepta¡i spre Transilvania locuitå de o popula¡ie
majoritar româneascå, dar separatå de patria-mumå prin frontie-
re politice, care se cereau abolite. Activa în societatea „Carpa¡ii”
unde poetul visåtor a dovedit un nea¿teptat spirit organizatoric
când a dat sugestia ca studen¡ii ardeleni la Bucure¿ti så ducå spre
preo¡ii din localitå¡ile lor de ba¿tinå materialele propagandistice
pregåtite în capitala României, spre a-i con¿tientiza pe ¡åranii
transilvåneni de drepturile pe care le aveau ca na¡ionalitate majo-
ritarå.

Se ¿tie cå studentul Eminescu organizase în 1871  la Putna,
mânåstirea ctitoritå de ªtefan cel Mare ¿i Sfânt, o manifestare cu
profund caracter na¡ional românesc. Devenit redactor - ¿ef la “Tim-
pul” el comenteazå un  eveniment cultural major, dezvelirea la Ia¿i
în 5 iunie 1883 a statuii lui ªtefan cel Mare, crea¡ie a sculptorului
francez Emmanuel Frémiet. În nr. din 18 iunie 1883 al ziarului,
Eminescu remarca  atitudinea reticentå a publicului  din Ia¿i fa¡å
de oficialitå¡ile participante la eveniment. Prin måsuri poli¡iene¿ti
jignitoare, aceastå sårbåtoare la care a participat însu¿i Regele
Carol I ¿i reprezentan¡ii partidelor, a fost transformatå într-o mani-
festa¡ie guvernamentalå.2

Ecouri la articolul lui Eminescu apar în întreaga preså3, iar
în “L’Independace roumaine” C.G. Costa-Foru prezintå eveni-
mentul de la Ia¿i ca o manifesta¡ie cu vådit substrat politic. Reac¡ia
este promptå, cåci guvernul liberal îl expulzeazå pe directorul
ziarului francez, Emil Galli.

În “Monitorul oficial”din iunie 1883 apare un comunicat pe
care Eminescu îl va comenta, remarcând pozi¡ia inconsecventå a
senatorului conservator Petre Grådi¿teanu4. Eminescu va con-
tinua comentarea  toastului lui Grådi¿teanu5, unde apårea ideea
cå din coroana regalå lipseau nestematele Bucovina, Transilvania
¿i Banatul, idee reluatå în finalul discursului rostit la banchetul de

la Teatrul Na¡ional de  pre¿edintele Camerei Deputa¡ilor C.A.
Rosetti. Acesta roste¿te urarea “Så tråiascå Regele ¿i Regina
românilor”. La nivel diplomatic se stârne¿te un adevårat taifun6.
Ziarele au interpretåri diferite.7

Ca ziarist, Eminescu denun¡a demagogia patriotardå a
celor ce nesocoteau realitatea socio-politicå a momentului, în de-
trimentul prestigiului ¡årii. Nu trebuia så fie stârnite susceptibi-
litå¡ile marilor imperii vecine.

În “Timpul”8 apare traducerea lui Eminescu la articolul Bu-
dapest, 26 iunie, cu atitudinea oficialå a presei maghiare despre
România.9 Articolul maghiar cuprinde falsuri istorice, remarcate
în preså10, dar, din påcate, promisiunea lui Eminescu cå va aduce
contraargumente la tezele emise de maghiari, combåtând falsu-
rile istorice proliferate de burghezia maghiarå, n-am mai putut så
fie împlinitå.

În “Timpul” din 26 iunie 1883, în Austria ¿i guvernul nostru11

porne¿te de la comunicatul guvernului liberal din “Monitorul oficial”
din 19 iunie/1 iulie 1883. El va fi comentat în “Neue freie Presse”
în articolul Osterreich und Rumänien, Vien din 2 iunie, apårut ca
al doilea editorial în 21iunie /3 iulie 1883. Eminescu comenteazå
opiniile apårute în ziarul austriac, demonstrând cå membri im-
portan¡i ai guvernului liberal prejudiciau ¡ara prin declara¡iile lor.

Atacurile antiguvernamentale devin tot mai energice. În
articolul Bucure¿ti, 28 iunie 1883 din “Timpul” an VIII, nr. 142, din
29 iunie 1883, el calificå guvernul drept “uzurpatorul în faptele
sale, pe toate cåile”, “acaparatorul” ce dispune de “toatå puterea
în stat”, dorind så se întåreascå în “aceastå situa¡ie de desfåtare
¿i de råsfå¡.”. Tema fundamentalå a atacului la adresa guvernului
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este enun¡atå råspicat: “Singurul lucru asupra cåruia n-a putut încå
triumfa a råmas numai presa, ¿i aceasta se considerå credem, de
cåtre Regim, cu atât mai nesuferitå, cu cât el, în exerci¡iul puterii
descre¡ionare, a trebuit så devinå nåzuros adicå supåråcios din
lucru de nimic.” Comentariul continuå pe acela¿i ton ironic, chiar ¿i
atunci când se face referire la presa statului român, a cårei blamare
merge pânå la limita blasfemiei: “Presa, pentru omnipotentul nostru
guvern, cu strigåtele ei, cu lamenta¡iile ei continue, îi face negre¿it
efectul unei håråitoare de Bra¿ov, care prin scâr¡âitul ei strident då
crispa¡iuni nervoase. Neapårat dar cå, se sim¡ea ¿i nevoia de a
pune în practicå mijlocul prin care så se nåbu¿eascå ¡ipåtul contra
trådårii ¿i contra fårådelegilor Regimului, spre a fi lini¿tit în domnia
sa absolute.” Pe un ton de vådit repro¿, se face trimitere la alegerile
trecute, când Guvernul a uzat de instrumentele cele mai eficiente
ca så învingå Opozi¡ia. Eminescu nu pregetå så dea cår¡ile pe fa¡å,
denumind cu subiect ¿i predicat acele instrumente: “Dacå întru
abaterea con¿tiin¡ei alegåtorilor, s-a dovedit cele mai eficiente
arme: corup¡iunea, frauda, amenin¡area; dacå cu acestea s-a putut
respinge Opozi¡iunea de la exerci¡iul controlului asupra puterii; de
bunå-seamå cå ele n-au putut nimic contra presei, pe cât timp a-
ceasta, în majoritatea ei, este în opozi¡iune cu guvernul, bucurân-
du-se ¿i de sprijinul public.” Polii opu¿i sunt Guvernul României, pe
de o parte, ¿i presa, cu jurnalismul, pe cealaltå parte: “Contra pre-
sei ¿i jurnalismului a cåtat Regimul så recurgå la acte de råzbunare.”
Exemplificarea se face cu un proces de preså intentat unui organ
de publicitate, care a sesizat nereguli la Creditul funciar rural ¿i
care a fost pedepsit pentru asemenea dezvåluire de cåtre tribu-
nalele Guvernului. Un pas înainte a fost expulzarea directorului de
la ziarul “L’Indépendance roumaine”, dl Galli, un francez primit în
¡arå cu entuziasm.

În cazul de fa¡å Guvernul, care este evident cå a voit så iz-
beascå în existen¡a jurnalului „L’Indépendance roumaine”, s-a
folosit de o lege decretatå de dânsul acum doi ani, ¿i care prive¿te
petrecerea stråinilor în ¡arå. Aceasta fusese emiså sub impulsul
asasinatului comis asupra împåratului Alexandru II, referindu-se
“la stråinii fårå cåpåtâi”, la terori¿ti ¿i nicidecum la un director de
ziar, un jurnalist cinstit ¿i muncind lini¿tit. El fusese încurajat chiar
de actualul Guvern, dupå ce prin jurnalul „L’Orient”el “a debutat în
¡ara noastrå ca sprijinitor al politicei Guvernului”. Astfel “se va vedea
¿i mai bine cât de  necuviincioaså este dispozi¡iunea de expulzare
de acum.”

Eminescu face apel la principiul libertå¡ii cuvântului în sta-
tutul jurnalistului, atunci când prezintå, cuprins de revoltå, obstruc-
¡ionarea ziari¿tilor care criticå puterea: “Ce fel? pentru ca så cânte
guvernul un stråin, poate fi tolerat ¿i încurajat, iar de a-l critica nu?
Atunci så neagå fårå rezon principiul echitå¡ii care nu poate  admite
facultatea de-a zice da fårå a o admite ¿i pe aceea de a zice ba.”
Logic, unui stråin cåruia i s-a admis så facå politicå proguverna-
-mentalå, nu i se poate lua dreptul de a sus¡ine opozi¡ia. Punctual,
redactorul de la „Timpul” conchide:” Fapta de la început a acestui
guvern cu d. Galli, îl obligå la toleran¡a lui în urmå.” Eminescu de-
mascå “urâta pornire a guvernului asupra presei.”, o problemå de
principiu, cu atât mai gravå cu cât vor urma “¿i alte måsuri ¿i mai
odioase, pentru cå panta este alunecoaså ¿i nu mai are piedicå
pânå-n pråpastie.”

Verdictul este rostit ca amenin¡are, rostitå de pe o pozi¡ie
fermå ca principiu al libertå¡ii de care presa nu poatå så fie privatå:
”Cât pentru preså, am putea så-l asiguråm pe Regim cå oricât de
cumplite ar fi actele sale de råzbunare, nu va fi în stare nici ele a
abate unele caractere tari ce se gåsesc într-însa, ¿i teamå ne e cå,
cåutând victoria preste tot, va pierde ¿i pe cea deja câ¿tigatå în
monstruoasa sa pornire de a-¿i subjuga  ¿i presa.”

Publicistul Eminescu aprecia în “Curierul de Ia¿i” din 1876
ziarul “Telegraful Român” de la Sibiu drept “foaia cea mai modernå
de peste Carpa¡i.”12 Cel care o preluase în 1865 ¿i ca „redactor
respundiatoriu” o rentabilizase economic ¿i îi dåduse o deschidere
spre marile probleme ale românismului  din toate provinciile a fost
Nicolae Cristea (1834-1902), absolvent de Drept ¿i Teologie la Si-
biu, urmând studii de filosofie ¿i economie la Universitatea din
Leipzig în Germania. Dupå revenirea la Sibiu, Mitropolitul ªaguna
i-a încredin¡at tânårului ocner conducerea ziarului “Telegraful
Român”, aflat în mare dificultate financiarå.

De atunci trecuserå 18 ani de luptå pentru drepturile româ-
nilor transilvåneni. El polemizase cu George Bari¡iu ¿i sus¡inuse
tactica activismului ¿agunian, convins cå numai prin prezen¡a ro-
mânilor în Parlamentul de la Budapesta se poate face un pas înainte
în dobândirea drepturilor legitime în Transilvania ¿i nu prim pasi-
vismul, dovedit în cele din urmå a fi pågubos. De aceea, la începutul
secolului al XX-lea pasivismul a fost påråsit oficial de Partidul
Na¡ional Român din Transilvania. La rândul såu, Eminescu, redac-
tor la “Timpul” duce o luptå cu inechitå¡ile ¿i abuzurile de tot felul,
stârnind chiar teama Austro-Ungariei, în numele intereselor cåre-
ia, prin Petre Carp,  se trimite în ¡arå mesajul “Mai potoli¡i-l pe Emi-
nescu”. Acesta este punctul în care cele douå destine de publici¿ti
indezirabili se întâlnesc în anul 1883.

Pe plan european se produc mi¿cåri politice de importan¡å
majorå. La 30 octombrie 1883 România adera în secret la blocul
militaro-politic Tripla Alian¡å. Era un tratat ce excludea revendica-
rea Transilvaniei, cu o popula¡ie majoritar româneascå de la Impe-
riul Austro-Ungar. Tensiunea cre¿te încât cancelarul Germaniei
Bismarck sprijinå Austro-Ungaria, declarând råzboi pentru 24 de
ore României.

La reuniunea de la Seghedin din oct. 1883, delega¡ia Bisericii
ortodoxe din Transilvania ¿i Ungaria s-a prezentat înaintea Monar-
hului, iar la cuvântul rostit acolo oficial de delega¡ie råspunde mi-
nistrul maghiar, îndemnând românii transilvåneni la mai mult pa-
triotism ¿i loaialitate fa¡å de Coroanå. Stupoare! Era o jignire gra-
vå la care Cristea råspunde în “Telegraful Român”din 6(18) octom-
brie 1883 cu articolul „Råsplatå?” El lua ca reper cuvântul de rås-
puns al monarhului la delega¡ia cu adreså de mul¡umire de la Con-
gresul na¡ional din 4 mai 1863. „Cu plåcere vå primesc ca pre repre-
sentan¡ii bravilor români ai Marelui Meu principat Transilvania,
cari de repe¡ite ori Mi-au dat dovezi de neclåtita lor credin¡å ¿i ade-
ren¡å la Mine ¿i la casa Mea. În adresa ce Mi s-a presentat ¿i în
ponderoasa 13adreså a demnului lor president (ªaguna, Red.), ro-
mânii au confirmat de nou aceste sim¡ieminte ¿i au recunoscut cu
încredere sincerå fieascå ¿i cu mul¡åmire... Primind cu plåcere ¿i
deplinå îndestulare asigurårile D-voastre cele deplin corespunzå-
toare grelelor împregiuråri... Ve împuternicesc totodatå a împårtå¿i
aceasta comiten¡ilor Dvoastre, cåtrå cari ¿i de aici înainte voi fi cu
îndurare ¿i gra¡ie împåråteascå.”14 Argumentele ce urmeazå sunt
edificatoare pentru loaialitatea româneascå fa¡å de Coroana aus-
triacå: “De atunci încoace, românii de câte ori interesele monar-
chiei au cerut, la 1866 ¿i la 1878, 1881/2, în Boemia ¿i Italia, precum
în Bosnia ¿i Er¡egovina, nici n-au påråsit cu la¿itate linia de luptå,
nici n-au trecut la inimic spre a se face trådåtori de patrie, prin ur-
mare dl ministru, adresând cåtrå români prelegerea cu „adevårata
iubire de patrie ¿i respect fa¡å cu legile”, au gre¿it adresa.”15

Sus¡inut de astfel de argumente solide, este motivat con-
vingåtor atacul la adresa ¿ovinismului maghiar, întruchipat de mi-
nistrul care rostise discursul antiromânesc în numele împåratului
Franz Josef I. Cu ironie, autorul sanc¡ioneazå politica gre¿itå a un-
gurilor, una ce avea efecte negative atât în Imperiu, cât ¿i în Regatul
României: „A¿a este, colosul închipuit în fantasia unor capete în-
desate cu ¿ovinismeste slab ¿i maghiarii au lipså de amici. Înså ce
så le faci, dacå ei nu ¿tiu så-i caute ¿i så-i atragå la sine? Din contrå,
ei se vede, cå dupå ce pe unii dintre noi vor så-i târascå prin temni¡e,
pentru cå s-au esprimat în contra inechitå¡ii legei electorale, vor ¿i
pe amicii monarchiei din afarå så-i depårteze de monarchia noas-
trå. Ei lovesc în românii austro-ungure¿ti, ca så sim¡å ¿i românii
din regatul vecin ¿i så se înstråineze de monarchia noastrå ¿i så se
paralizeze alian¡a eventualå dintre regat ¿i imperiu.” Articolul pri-
me¿te în final accente de pamflet, prevestind pråbu¿irea imperiului
bicefal din nesocotin¡a maghiarilor: „Aceasta va så zicå patriotism
adevårat? A-¿i da toatå silin¡a de a înstråina inimile cetå¡enilor ne-
maghiari de cåtrå patrie ¿i patria a o feri de amici? Aceasta este
råsplata sume¡ului fa¡å cu cel modest, råsplatå, care se va råsbuna
ea înså¿i în favorul celui neîndreptå¡it. O, dar maghiarii î¿i închi-
puesc cå sunt atlan¡i, cari sunt în stare a purta globul påmântului în
spatele lor. Så nu cumva så facå dl Tisza ¿i cealal¡i ¿ovini¿ti esperi-
en¡a proverbului german: Sume¡ia se aratå înainte de cådere.”16

Punctul în care publici¿tii Nicolae Cristea ¿i Mihai Eminescu
se întâlnesc consecvent este cel al credin¡ei în unitatea neamului
românesc. În dese rânduri,  Eminescu sus¡ine  drepturile românilor
din Transilvania care trebuie så fie recunoscute ca  egale cu celelalte
na¡iuni, de fel îndreptå¡ite så domine ståpânitor. „Ungurii - afirma
Eminescu - nu sunt cu nimic superiori na¡iunilor cu cari locuiesc la
un loc; ¿i acest palat de spume mincinoase, cu care au în¿elat Eu-
ropa, e, de aproape privit, forma ridicolå a unor preten¡ii ridicole.”
Redactorul-¿ef de la „Timpul” considerå cå ungurii sunt „un popor
care nu e nici destul de cult, nici destul de numeros”, alcåtuind doar
a treia parte din popula¡ia ¡årii pe care o ståpâne¿te ¿i astfel ar
trebui så fie mai modest. Românii constituie un „popor autohton
pe påmântul pårin¡ilor lor, într-o ¡arå care n-a fost niciodatå cuceritå
de unguri, de¿i a stat în legåturå cu Ungaria”. Pentru cå “nu se poate
pretinde ca orice mitropolit så fie ca ªaguna, care... când dreptatea
era de partea poporului såu, o sus¡inea în contra a orice ¿i a oricui”,
atitudinea lui Miron Romanul fa¡å de revoltele românilor împotriva
politicii de maghiarizarea for¡atå din Transilvania este deplorabilå,
provocând dispre¡ul ironic al lui Eminescu. Cu atât mai mult, el for-
muleazå în termeni fermi idealul cona¡ionalilor lui transilvåneni: “E
clar cå popula¡iunile române cer mai mult respect pentru bunurile
lor morale câ¿tigate, decum îl cer episcopii chiar, ¿i nu ne îndoim
cå-l vor ¿i ob¡ine.” (subl. autorului).17 De¿i nu tråia nemijlocit între
transilvåneni, cum se întâmpla în fapt cu redactorul sibian al “Te-
legrafului Român”, Eminescu avea o intui¡ie socio-psihologicå
exactå în compararea celor douå na¡iuni. Evidentå este, ca ¿i în
poezie, de altfel, mândria lui de a fi român.

Dupå publicarea articolului Råsplatå?18, redactorul Cristea
va fi demis din ordinul oficialitå¡ilor maghiare. Regretabil a fost faptul
cå el nu a beneficiat, cum era firesc, nici måcar de apårarea Mitro-

politului Miron Romanul. Din contrå, superiorul såu ierarhic recla-
må în consiliul bisericesc cå acest articol a „periclitat biserica”. În
aceastå situa¡ie, redactorul în¡elege så abzicå cu demnitate, dar
intelectualitatea sibianå nu acceptå o asemenea inechitate politicå,
mai ales cå prin testamentul såu marele Mitropolit Andrei ªaguna
îl fixase la conducerea ziarului “Telegraful Român” pentru timp lung,
adicå atât timp “pânå-i va plåcea”19. ¿i în duminica din 9/21 octom-
brie 1883 sibienii îi organizeazå un conduct cu tor¡e, pe care Va-
leriu Brani¿te, student pe atunci, o va considera în memorialistica
lui drept „prima manifesta¡ie politicå” la care a asistat în via¡a sa.
Dupå ce au colindat tot centrul ora¿ului, demonstran¡ii au spart
geamurile locuin¡ei Mitropolitului ¿i apoi au intrat în  curtea de pe
str. Tribunei nr. 25 din Sibiu, unde Cristea i-a primit cu un discurs
luminos, ce proba deplina ståpânire de sine ¿i puterea de a înfrunta
destinul. În timpul ce a urmat, el s-a numårat printre întemeietorii
în anul 1884 al noului ziar “Tribuna”, pe care l-a vegheat cu expe-
rien¡a lui temeinicå de jurnalist pânå la finele vie¡ii sale.

Martiriul lui Nicolae Cristea continuå. În Procesul Memoran-
di¿tilor de la Cluj din 1892, Cristea se aflå printre cei 14 condamna¡i
la închisoare ungureascå. Sanc¡ionarea are ¿i o componentå pecu-
niarå, cåci salariul såu pe 13 luni îi este suspendat, dupå ce pentru
cele 8 luni de deten¡ie în închisoarea de la Va¡ ministrul îi re¡ine
1300 florini. Abia ie¿it din temni¡å, el publicå eseul politic La ¡intå,
ce îndemna cutezåtor la continuarea luptei: „Românii, prin bårba¡ii
lor, care îi vor crede chema¡i spre acest sfâr¿it, så-¿i aducå aminte
de datorin¡a lor de a sprijini ¿i de a conduce mi¿carea na¡ionalå
începutå, pânå când vor fi ajuns la ¡intå. Ora ac¡iunii nu cå are så
soseascå, ci, dupå toate semnele timpului, e cât pe-aci så treacå.
Românii så provoace dar, pe bårba¡ii lor ca rezolu¡i, chiar  cutezå-
tori, så ducå la sfâr¿it, la ¡intå mi¿carea na¡ionalå.”20

În 1896, în Parlamentul ungar se va vota Legea maghiarizårii
numelor de ora¿e ¿i sate din Transilvania, cu urmåri dramatice
pentru comunitatea cea mai numeroaså, care erau românii. Întoc-
mai lui Eminescu, nimic nu-l înduplecå pe Nicolae Cristea så creadå
cå autonomia Transilvaniei  va fi dobânditå: „Acest Stat ¿i-a tråit
traiul ¿i Ungaria va  trebui în timpul cel mai aproape så stea fa¡å în
fa¡å cu chestiunea na¡ionalitå¡ilor.” Profe¡ia lui merge pânå la linia
de sosire  a acestui demers istoric ireversibil: “N-o s-o cåpåtåm
azi, om cåpåta-o mâine... Românii vor så profite de timp ¿i numai
mai târziu så se rupå de Ungaria ¿i så se alåture la România.”21

Vizionar ¿i patriot, publicistul sibian då o replicå ¿ovinilor unguri
care nu în¡elegeau cursul logic al istoriei, cåci în mentalitatea epocii
na¡iile aflate în structura imperiului bicefal ar fi trebuit så se uneascå
între ele, nu så alimenteze ura unui ¿ovinism pågubitor.

Modest ¿i discret în tot ce a întreprins cu scop benefic social
¿i cu vizionarism politic, Nicolae Cristea, aidoma lui Mihai Emines-
cu,  a låsat imaginea omului de condei consecvent crezului såu. Tot
astfel,  Mircea Vulcånescu råmâne pentru noi icoana omului de stat
imaculat, iar Arsenie Boca este în con¿tiin¡a urma¿ilor simbolul cre-
din¡ei religioase mântuitoare. ªi nicicând nu socotim cå ne este
mai necesarå o asemenea alåturare de pilduitoare existen¡e, impli-
cate în lupta pentru demnitatea poporului lor asuprit, ca în acest
moment de marasm pe care îl traversåm noi aståzi.
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Din locul cel mai jos...
 Din locul cel mai jos de pe påmânt
Se na¿te cea mai-naltå-nvå¡åturå:
Lan de iubire fårå plevi de urå
Pe care îl mângâie blândul vânt:

Nimic nu suntem fårå-al Lui Cuvânt
Ce s-a-ntrupat sub ginga¿a centurå
A unei fete, ce cu a ei gurå
A spus: “Mårire-n veci fåcutu-mi-a Cel Sfânt !”

Eva dintâi pierdut-a omenirea,
Cåci nu L-a ascultat pe Creator.
Un înger, Mårioarei,-i dådu ¿tirea:

“Tu fiu vei na¿te,-al nost´ MMMMMââââântuitorntuitorntuitorntuitorntuitor !”
Din Ceruri de coboarå-a¿a iubirea
ªi-n pântec ¿i-n de¿ert iscå izvor.
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Cinci veacuri au trecut…
Cinci veacuri au trecut de când iudeii
Din Babilon venind în ºara Sfântå,
To¡i a¿teptând Mesia dupå-orândå,
La Iordan, tri¿ti adåpau mieii,

Luptând cu disperarea ¿i cu zeii
Stråini, spurca¡i¿i cruzi ce altfel cântå
ªi nu aveau speran¡å nici de-o scântå.
S-au în¿elatProfe¡ii, saducheii ?

Au flåmânzit sub per¿i pågâni, sub greci
ªi-acum sunt robii Romei depravate.
Så nu mai iaså din uscate teci

Vreun mugurmugurmugurmugurmugur cu-ale vie¡ii noi carate ?
Pårea Israel osândit pe veci
Din mun¡i ¿i pânå-n ¿esul Mårii Moarte.

Galileea, Samaria, Iudeea…
Galileea, Samaria, Iudeea,
Din nord spre sud, pe lângå Iordan,
Cu a¿teptåri crescând din an în an:
Din Mesia råmas-a doar ideea,

Cå ar veni cândva ¿i-n Idumeea.
Dar toate au råmas nåluci în van,
Când apåru un nou profet: Ioan,
Ce se retrase-n pe¿teri prin Pereea.

Botezåtorul fu veriga de-aur:
Legat-a Vechiul de Noul Testament,
În mâna dreaptå a ¡inut un laur

Când botezå-n Iordan un Penitent
Ce a zdrobit sub talpa-I un balaur.
ªi orice faptå-a Lui a fost eveniment.

     De la Avraam pânå la David…
De la Avraam pânå la David Rege
Sunt paisprezece neamuri de evrei:
Prin Isac, Iacov, Ruth cu nurii ei
Ce-a ascultat de-a soacrei sale lege.

Iar de la David, Domnul iar alege,
Tot paisprezece-urma¿i ca ni¿te lei:
Prin Solomon, Iosafat, Iezechia ¿i-acei
Ce-or pribegi spre Babilon så-l drege.

Iar de la stråmutarea pe - Eufrat,
Tot paisprezece rânduri de urma¿i,
Plângând prin stråinåtate, - au implorat

“Mare e¿ti, Doamne, ¿i minunate sunt lucrurile Tale ¿i nici un cuvânt nu este îndeajuns spre lauda minunilor Tale!”
(Presupuså mai degrabå a fi gåsitå într-un psalm, de fapt parte a Sfintei Tradi¡ii, minunata laudå este atribuitå ¿i lui

Sir Isaac Newton. Marele fizician a fost timp de treizeci de ani ateu. Apoi, descoperind legea atrac¡iei universale, cople¿it, se
zice cå ar fi pus aparatele pe maså ¿i ar fi exclamat cele de mai sus.)

SONETE ÎMPÅRÅTEªTI

Så-i facå Domnul iar pe Iordan luntra¿i:
De la Iehonia, la un sublim bårbat:
Iosif, cu Iisus - Împårat ¿i-Osta¿.

 Fiind mama Sa cu Iosif…
Fiind mama Sa cu Iosif logoditå,
Mai înainte de a fi laolaltå,
Prin gura satului cel mic unealtå,
Aflat-a Iosif taina ocolitå :

Mariei sale dragi, de-ai lui sortitå,
Îi cre¿te burta ca o cocå caldå,
Nu se mai duce-n vale la o scaldå
S-o vadå lumea astfel rotunjitå.

Pe când se råsucea în a¿ternut
ªi se gândea s-o lase pe ascuns,
Un înger lângå mire- a pogorât:

- „Eu ¿tiu cå vestea asta te-a stråpuns,
Dar Fiul ¡i-i nåscut din Duhul Sfânt,
Cu nume de Iisus îl vei fi uns”.

 De mult n-a coborât Domnul...
De mult n-a coborât Domnul în lume,
De¿i-a prânzit cu-Avraam, protopårinte
ªi a luptat cu Iacov dinte pentru dinte
ªi-a scris lui Moise, Decalog, cutume,

Så-i smulgå pe ai Lui din râpi ¿i hume.
Acum Duhul în pântec, inimå ¿i minte
A coborât la fata cea cuminte
ªi-un Fiu a zåmislit ¿i i-a dat nume.

Fecioara deveni sublima mamå,
Dar fårå tatå omenesc de sânge:
Domnul de sus ¿i Fiul sunt de –o seamå,

De plânge cel de jos, tot Cerul plânge,
Dar omul a pierdut dråceasca teamå,
Când Iisus blând la pieptul Lui îl strânge.

 Maria ¿i Iosif...
Maria ¿i Iosif intrarå-n searå
În Betleem, cåtând de zor såla¿,
Durerea na¿terii în chip abra¿
O chinuie amarnic pe fecioarå.

ªi negåsind vreun han pe ulicioarå
S-au dus cu mågåru¿ul spre ima¿
ªi coborând sub stânci pe un fåga¿
Gåsirå-o grotå pentru vite afarå.

ªi-n ieslea cea de lemn, de gât de vite,
Zilnic frecatå când månâncå ele
Nåscu Maria Prunc sub stalactite,

ªi-o stea reginå peste dalbe stele
A råsårit pe cer ca-i så invite
Pe to¡i ca la cules de imortele.

 Ei, Gaspar, Balthasar ¿i Melchior…
     Ei, Gaspar, Balthasar ¿i Melchior,
Prin¡i, învå¡a¡i, cåutåtori în stele,
Våzut-au cum o stea cu lumini grele
Stråluce chiar ¿i ziua: meteor,

Ce nu mai cade c-al¡ii pe råzor
ªi nici-n-apune seara-ntre zåbrele:
Se vede cerul ziua prin podele !
La cine astru-acesta då onor ?

ªi s-au suit pe aprige cåmile
Din Persia, pe unde-a fost Edenul
ªi aur, smirnå ¿i tåmâie-n zeci de chile

Au pus ei în samare la îndemnul
Acelei stele cu luciri febrile
Ce-au tålmåcit-o cå ar fi Consemnul.

ªi-ajuns-au magii...
ªi-ajuns-au magii rup¡i de obosealå
La regele Irod mirat nespus
ªi în cetate, oaspe¡ii au spus:
“Unde e Pruncul, ce cu mare falå,

Påzit de-o stea, e-n sfânta-I primenealå ?
Pe-aici El s-a nåscut, de Domnu-adus,
ªi-Atotputernic ¿i umil supus!”
Obrajii lui Irod în stacojealå

Au dat de-ndatå ¿i, scrâ¿nind din din¡i,
Le-a zis så-L caute pe Pruncul Sfânt,
Acolo unde-o fi cu-ai lui pårin¡i

ªi-apoi så-i spunå ¿i lui, cåci, pe drept cuvânt,
ªi el ar vrea så I se-nchine-n ståruin¡i,
ªi magii au plecat ca-mpin¿i de vânt.

ªi iarå¿i aburca¡i …
 ªi iarå¿i aburca¡i între cocoa¿e
Au biciuit cåmilele spre steaua
Ce strålucea mai tare decât neaua
Peste colibele din Betleem nevoia¿e.

ªi-n bra¡ele Fecioarei cea ginga¿e,
Våzurå-un prunc mai vesel ca ci¿meaua
Ce-ntr-un pustiu înlåturå beleaua
Pribegilor seto¿i ce n-au såla¿e.

Plinå era odaia de påstori
Ce nu-¿i luau privirea de la Prunc
ªi magii scutura¡i de sfin¡i fiori

Au de¿ertat desagii din oblânc
Cu daruri la Fecioru-ntre feciori
ªi Lui s-au închinat ¿i-au plâns adânc.

     Vesti¡i de-un înger...
     Vesti¡i de-un înger într-un vis de-al lor,
Pe când se minunau în Betleem
De Pruncul ce scåpa-va de blestem
Tot neamul omenesc plin de orori,

Så nu se –ntoarcå la cârmuitori,
Schimbând colindul într-un recviem,
Så fie la-al lui Irod crunt cherem,
Ei, Gaspar, Balthazar ¿i Melchior

L-au salutat pe Prunc ¿i pe-a sa mamå,
Pe dreptul Iosif ¿i pe to¡i ¡åranii,
Ce bucuro¿i pe oaspe¡i îi aclamå
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ªi-ncålecarå-ntr-un târziu persanii,
Cåci trebuia la-ai lor ca så dea samå,
De buna veste ce så-mbune anii.

 Plin de mânie...
 Plin de mânie în palatul mare
Irod cuprins de presim¡iri funeste,
Cu ochii spre-ale mun¡ilor reci creste
Strigat-a stråjii sale cu turbare:

„Vedea-vor magii crunta-mi råzbunare,
Cåci dau acum în Israel de veste,
Så ispråvim îndatå-a lor poveste:
To¡i pruncii pânå-n doi ani, får´ iertare

Fie uci¿i, så n-am eu nici o teamå!”
S-au îngrozit ai lui curteni pe drept,
Cåci cuno¿teau ei to¡i vreun prunc ori mamå

Ce neamuri le erau. Cu spasme-n piept,
Din Capitalå-n depårtatata vamå,
Fåcut-au cunoscut ordinul crunt, inept.

În Betleem, lui Iosif, vestitu-i-a…
În Betleem, lui Iosif, vestitu-i-a din timp
Un înger pogorât din cer în mare grabå:
“Treze¿te-te,de îndatå, cå ai treabå,
Irod a pregåtit al mor¡ii ghimp

ªi vrea-n Israel, ca-n acest råstimp,
Crud, så ucidå ¡âncii-n mare grabå,
Scoate-l pe Prunc, pe mamå, din cocioabå
ªi merge¡i în Egipt, spre-al såu Olimp!

ªi-ndatå Iosif pus-a pe-un asin
Pe micul Iisus ¿i pe a sa mamå
ªi påråsind vremelnicu-i cåmin

S-au dus tustrei spre egipteana vamå
´Nainte så-i opreascå-un spadasin,
Så spintece copilul cu-a sa lamå.

Ce ironie-a sor¡ii!
Ce ironie-a sor¡ii peste mii de ani !
Cândva proorocul Moise cu-al såu frate,
În drumul lor eroic spre libertate
Ie¿eau dintr-un Egipt cu zei râtani,

Så-i mântuie pe-ai lor iudei sårmani;
Acum din Israel, pe nea¿teptate,
La orele pustii ¿i lungi din noapte,
Iosif cu Pruncul såu de sub doi ani,

ªi a sa mamå fac chiar calea-ntoarså,
Cu un asin mai råbduriu ca timpul
ªi mul¡umit c-un smoc de iarbå arså.

ªi pazå fac copilului cu schimbul
Cei doi pårin¡i, când noaptea se revarså
Pe-o piramidå sacrå ca Olimpul.

Egiptul este placa cea turnantå
Egiptul este placa cea turnantå
Din Orientul magic, din vechime,
Când Moise cu-a iudeilor mul¡ime
Trecut-a Marea Ro¿ie pe-aleaså pantå

Så-i ducå-n altå ¡arå, mai ¿armantå.
´Nainte vreme, Iosif, gelozit cu-asprime,
Fost-a vândut de fra¡i, complici la crime
Dar dregåtor ajunse-n curtea intrigantå.

Când Israelul suferea de foame
Î¿i îndrepta sårmanii cåtre Nil
S-aducå în desagå grâu ¿i poame.

Acum, când a sfâr¿it al lui exil
Alt Iosif s-a-ntors cu Mama între mame,
ºinând la sân pe sfântul ei copil.

 Prima zi a lui Iisus la templu
- Ce-a¡i face dacå Eu a¿ fi Mesia ?
A întrebat divinu-adolescent.
Atunci rabinul ¿ef pe-un ton dement
Sus a sårit de i-a cåzut scufia:
-Så-¡i sco¡i, tu, tinere, din cap, trufia !

Cum poate omul, cât de eminent,
Ar fi pe lume, credincios, clement
Så fie el Cuvântul, Ve¿nicia ?

-Råspunde¡i-Mi, ce spus-a Isaia ?
N-a prorocit demult, el, în cetate
Despre Ioan, fiul lui Zaharia,

Ca to¡i iudeii, tineri ¿i-n etate,
Ca så se pocåiascå: Vine Împårå¡ia,
ªi drepte face¡i LuiLuiLuiLuiLui cårårile. ªi toate ?

 A doua zi a lui Iisus la templu
 - „Plåtit-ai taxa c-ai intrat aici ?”,
A întrebat din jil¡ul lui rabinul
ªi-i se våzu inelul cu rubinul
Cum strålucea ca lama unui brici.

- „Fiu de tâmplar, întâiul din novici,
Dacå în templu te-a adus destinul,
Noi te iertåm, cå n-ai adus tainul
ªi te-ascultåm. Ce vrei så mai prezici ?

-De nu ve¡i fi voi vrednici de Cuvântul
Tatålui Meu, atât de råbdåtor,
Vå va împrå¿tia pe tot påmântul,

ªi-n neam pågân va cåuta ogor;
ªi cum împrå¿tie o pleavå vântul,
Va dårâma El templul lucitor !

     A treia zi a lui Iisus la templu
     Un alt båtrân a spus: „ªti¡i, Galileea,
Este o ¡arå plinå de-exaltare
ªi nu de vechi ¿i sfinte, mari altare
ªi ¿tim bine cu to¡ii vorba-aceea

Ce a umblat ¿i umblå în Iudeea,
Cå niciodatå pe acele ogoare
La mijloc de de¿ert ¿i Marea Mare
Nu va ie¿i profetul ales cu Cheia!

Apoi intrarå-n templu, ei, pårin¡ii
Lui Iisus ¿i mama Lui L-a dojenit,
Dar El råspunse: Prin puterea min¡ii,

La Casa TatCasa TatCasa TatCasa TatCasa Tatåååååluiluiluiluilui eu am venit,
Så împlinesc ce spus-au demult Sfin¡ii
Cå Noua împårå¡ie a sosit !

Pe vremea aceea...
Pe vremea-aceea, Ioan Botezåtorul
Un aprig fiu nåscut la båtrâne¡e,
Spunea în loc de blândele bine¡e:
„Vai, pocåi¡i-vå, cå våd toporul

Ce se-va-nfige adânc în tot poporul,
Iar,voi, rabini, ve¡i face fe¡e-fe¡e,
Când va veni un Domn så vå înve¡e
ªi cårui sunt ´Nainte mergåtorul!

Eu vå botez în Iordan cu apå,
ªi numai cu îndemn spre pocåin¡e,
Dar Cel ce vine dupå mine sapå

În inimi cu divinele semin¡e,
Cu duhul sfânt ¿i focul din nåstrapå
Va boteza pe-ai Lui, dar ¿i noi ginte !”

          Întîlnirea
Pe când prorocul se-apleca spre valuri
Så ia-n cåu¿u-i apa din Iordan,
În fa¡å îi apare-un båietan-
Statuie ruptå de pe piedestaluri-

Cu fa¡a blândå, ochii de cristaluri
ªi-ncremeni pe loc atunci Ioan:
- „E¿ti fårå de påcat, pur, diafan,
Tu trebuie ca-ntre aceste maluri,

Så må botezi pe mine, påcåtosul!”
Dar Iisus spuse: „Laså, acum, c-a¿a azi se cuvine,
Tu ¿i cu Mine så ne dåm prisosul,

Ce l-am primit din cerul cu lumine,
Tu Må veste¿ti cå Eu voi fi Hristosul !”
ªi Duhul Sfânt îi coborî în sine.

Postirea
     Cu pårul încå ud de la botez
Iisus fu dus de Duhul în pustie
Ca piept så dea cu diavolu-n trufie
ªi aici, la –ncercare, al Såu crez

Så-l rupå cum ar face-o-un balimez
Ce mii ghiulele-aruncå-n båtålie
Så sfarme ziduri ¿i pe nåsålie
S-azvârle pe vitejii ce cutez.

ªi patruzeci de nop¡i¿i de lungi zile
A tot postit în rugi ¿i-n priveghere
Se-adåpostea de vipii sub argile

Så-mplineascå a Tatålui lui vrere.
Apoi,tot Domnul sfânt cuprins de mile
I-a dat spre luptå din a Lui putere.

 Ispitirea
1.1.1.1.1. În fa¡a lui, Satana, pe-o cåmilå
L-a måsurat de sus, dintre cocoa¿e
ªi ca o primadonå –ntre codoa¿e
Ce-ar cântåri cât este de utilå

Orice –ntâlnire-n bunå voie ori silå,
L-a întrebat ce fel de aspre moa¿e
La na¿tere prezis-au bucluca¿e
Så-l zvârle în pustie fårå milå.

-„Sunt Fiul Celui preaînalt ¿i-acum
Postesc så fiu curat”. –„Nu e¿ti flåmând ?”
„ Ba da!” –„Atunci, tu, pietrele din drum,

Prefå-le-n pâini, cum face-se-n comând
ªi te voi crede. Focul fårå fum,
E doar într-o poveste de bolund.

 2. 2. 2. 2. 2. ªi Iisus råspunzând a zis: „Scris este:
Nu doar cu pâine va tråi el, omul,
Ci cu Cuvântu-ales ¿i sfânt din Domnul!
S-a-ntunecat Cråcitul de-a¿a veste

ªi l-a târât pe Iisus patru verste
Pânå-n cetatea unde î¿i fac rondul
Stråjerii israeli¡i cu tot aplombul
ªi l-a urcat pe-a templului mari creste:

„De zici ¿i-acum cå e¿ti din Dumnezeu
Aruncå-te în gol cå este scris
Cå nu se mai zdrobe¿te trupul greu,

Cåci îngeri coborâ¡i din paradis
Te-or face så plute¿ti ca-n Empireu
ªi orice-ai face, greu e¿ti de ucis!

3. 3. 3. 3. 3. Atunci, Iisus cu pletele în vânt
De-acolo i-a råspuns, din înål¡ime,
Våzând ierusalimite coline:
„Întunecime grea de pe påmânt,

Iarå¿i î¡i spun acum cå pe Cel Sfânt
Nu este-ngåduit de fel la nime
A-L ispiti cu vråji ori cu suspine
ªi nici în gol så iei al Lui Cuvânt !

Atunci, biciuind råu dromaderul
Satana l-a suit pe un înalt munte:
„De mi te-nchini, î¡i voi schimba tot cerul

ªi lumea toatå de Tine o s-asculte !
Iisus a spus încet: Nu ¿tii misterul
De-a te-nchina doar la un Domn în feluri multe!
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„UMBRA SLUGERULUI THEODOR”O reeditare amintind de Revolu¡ia Marelui Pandur

1. În vara lui 1967, absolvent al primului an de studiu la liceul din Bal¿ (Olt),
am participat la o excursie organizatå de ¿coalå, prilej cu care am vizitat pre¡ de
câteva ore insula Ada Kaleh (iar de acolo, mai departe, spre Bra¿ov ¿i, prin Oituz,
cåtre månåstirile bucovinene, Rådåu¡i ¿i Ia¿i etc). Nu de pu¡ine ori mi-a revenit în
minte, cu varii ocazii, impresia puternicå pe care mi-a låsat-o în suflet ostrovul
din apele Dunårii, la ¡årmul cåreia se legånau ¿i alte ambarca¡iuni, unele stråine,
plimbarea pe strådu¡a cu tarabe pline cu tot felul de dulciuri specifice acestui col¡
de Orient (råmas ca un avanpost solitar dupå afirmarea na¡iunilor din Balcani),
precum ¿i plimbarea spre miazå-zi, printr-un loc înierbat cu smochini, pânå aproape
de moscheea cu minaretul în¡epând cerul vålåtucit de nouri.

Pe atunci eu nu ¿tiam (organizatorii probabil da!) cå destinul Ada Kaleh-ului/
Insula Fortårea¡å/ Insula Carolina sau Insula Or¿ova Nouå, situatå la circa 3 km
în aval de Or¿ova, måsurând cca 1,7 km lungime ¿i cca 500 m lå¡ime, populatå
de cca 600 de turci - cu fortifica¡iile ei de tip Vauban fåcute de austrieci în sec al
XVII-lea pentru a se apåra de Imperiul Otoman, în general råmânând mereu prilej
de disputå între cele douå imperii (devenind teritoriu românesc abia în 24 iulie
1923, potrivit Tratatului de Pace cu Turcia) - avea så fie pecetluit prin colaborarea
„frå¡eascå” a statului nostru cu Yugoslavia „vecinå ¿i prietenå” întru construirea
hidrocentralei de la Por¡ile de Fier, în lacul de acumulare al cåreia, în doar trei ani,
insula avea så disparå sub apele Dunårii, cu istoria-i stråveche ¿i legendele ei cu
tot (1970).

Era pentru prima ¿i ultima datå când am cunoscut, la fa¡a locului, insula cu
freamåtul ei aparte, cu lumea pestri¡å învåluitå parcå în aburii micilor terase cam
înghesuite oferind cafea, dulciuri ¿i sucuri, dar nu numai astfel de delicatese ci ¿i
bijuterii, tutun oriental, parfumuri etc., al cåror gust persistå încå în amintirea
mea. Trecând, apoi, mult mai târziu, înso¡ind, la rândul meu, în excursii estivale,
grupuri de elevi spre Båile Herculane sau Mun¡ii Semenicului, o cåutam cu privirea
în apele line nivelând un imens luciu de oglindå, bånuind cå faimosul ostrov se
aflå acolo, în adâncurile fluviului, cu toatå istoria ¿i fascinu-i exotic. De¿i multe
vestigii au fost transferate, înainte de scufundare, pe ªimian, ostrovul din aval,
asemenea unor relicve de sit într-un loc cu totul abandonat de tradi¡ia turismului
dunårean, în care, iatå, Timpul lucreazå spornic, în numele risipirii ¿i nimicirii...
Am fost, altfel zis, ultimii contemporani ai celebrului col¡ de lume, de la confluen¡a
a douå lumi, Orientul ¿i Occidentul, un fel de poartå de intrare cåtre lumea balcanicå
(„Turcia Orientului”), de care se minuna, tocmai pentru cå nu ¿tia aproape nimic,
cålåtorul francez al lui Alecsandri, venit pe Dunåre ¿i debarcat la Gala¡i, în prima
jumåtate a secolului al XIX-lea (Balta Albå, 1846).

2. Un valoros fiu al Mehedin¡iului, istoric, prozator ¿i gazetar, stabilit la Satu
Mare, este regretatul ILIE SÃLCEANU (29 august 1946, Or¿ova, Mehedin¡i -16
februarie 2014, Satu Mare), autor al unor cercetåri arheologice doctorale privind
Civiliza¡ia Sålcu¡a IV din zona Carei ¿i Herculane II-III (2008), dar ¿i Fenomenul
Svini¡a, în structurarea lui arhaicå de civiliza¡ie sârbå „venitå din centrul Balcanilor
în urmå cu 900 de ani” (2012).

A condus såptåmânale ¿i cotidiene la Satu Mare ¿i Baia Mare: „Solsti¡iu”
(1990-1993), „Informa¡ia Zilei” - Satu Mare ¿i „Informa¡ia Zilei de Maramure¿”
(1993-2014).

Autor de nuvele ¿i povestiri (a debutat în „Steaua”, în 1976), Ilie Sålceanu
este autorul a cinci romane în care valorificå, într-o împletire admirabilå ce då
întâietate literaturizårii fa¡å de canavaua istoricå a datelor, tot ceea ce au mai
autentic ¿i specific locurile de pe decindea Dunårii, de la ecourile unor evenimente
istorice, la oameni ¿i întâmplåri, fapte ¿i legende, mentalitå¡i ¿i comportamente,

toate reînviind artistice¿te o lume mai de mult sau mai recent pierdutå, dar cu
aceea¿i savoare a localismului pitoresc, cu aceea¿i frazare arborescentå învåluind
deopotrivå adevåruri ¿i enigme, totul mårturisind o atrac¡ie abisalå a sângelui ce
face ca toatå lumea aceasta imaginar-reconstituitå så devinå autenticå, realå,
plinå de freamåt, în registre reale ¿i imaginar-artistice. Însu¿i romancierul era
con¿tient cå „unde scriptele tac, scriitorul plåsmuie¿te, asta e menirea lui, ca
povestirea så ridice o punte între adevår ¿i închipuire”. Mårturisirea, de regåsit în
trilogia sa dedicatå Insulei Ada Kaleh, aminte¿te de migala cercetåtorului de situri
arheologice, unde, din câteva cioburi de vas, se poate reconstitui vasul însu¿i ori
alt obiect. Faptul e posibil printr-un spirit de observa¡ie special adecvat la realitå¡i
deconstruite de timp, ce då con¡inut imaginarului nu în spiritul unei gratuitå¡i crea-
toare, ci în sensul unei foarte apropiate, dacå nu identice, reconstituiri. Cam aceas-
ta ar fi metoda „inginereascå” a prozei lui Ilie Sålceanu, reînviind o lume pierdutå
deopotrivå în istorie ¿i neant, fåcându-ne så-i adulmecåm urma ¿i aromele, tråind
alåturi de personaje bucurii, necazuri ¿i tragedii, nu atât opresa¡i/ marca¡i de în-
delungatul fior istoric, cât mi¿ca¡i de firescul omenesc din comportamentul perso-
najelor. Bunåoarå, nu suntem tautologic mi¿ca¡i atât de faptul, istorice¿te declarat,
cå slugerul Theodor î¿i simte destinul marcat încå de când a îmbråcat „cåma¿a
mor¡ii”, cât de tråirile ¿i psiho-comportamentul acestuia, de „omenescul” degajat
de figura ilustrului personaj, schingiuit în temni¡å de eteri¿tii lui Ipsilanti, „împåratul
fårå scaun”, ¿i ucis apoi în numele unei cauze „criminale” de vreme ce trece
peste cadavre...

Romanul Umbra slugerului Theodor (1988), ob¡inând premiul de debut pe
anul 1987 al Editurii „Dacia” din Cluj-Napoca, recomanda un prozator format, cu
viziune, tehnicå narativå ¿i stil, de¿i nu multe au fost cronicile de întâmpinare din
presa literarå a vremii. Recent, romanul a fost reeditat la „Limes” (2021) cu o
Prefa¡å semnatå de Dumitru Påcuraru, având ¿i o sec¡iune finalå cu „Referin¡e
critice ce „¡in locul unei note bibliografice” (la care ¿i-a adus contribu¡ia poetul
såtmårean George Vulturescu). Urmårind tabloul „cronicilor” respective, constatåm
cå am fost printre primii condeieri care am salutat cum se cuvine debutul tânårului
romancier (în vârstå de 42 de ani), ba mai mult, fåceam acolo ¿i unele previziuni
care s-au adeverit... Recompunând cronologic acest „tablou”, vom men¡iona inter-
ven¡iile publicistice din anul 1988: Cornel Munteanu („Tribuna”, nr. 21/ 26 mai
1988), Zenovie Cârlugea („Luceafårul”, 11 iunie 1988, p. 2), Doina Jela („Tomis”,
1988), Val Condurache („Convorbiri literare”, 1988), Irina Petra¿ („Steaua”, nr 10/
octombrie 1988), Dumitru Påcuraru („Orizont”, 1988-1989). Cam acestea sunt
„cronicile de întâmpinare” la romanul de debut, altele fiind scrise peste mai bine
de un deceniu, la al doilea volum, Cåma¿a mor¡ii - Theodor Vladimirescu („Da-
cia”, 1999), cu o Prefa¡å de Eugen Uricaru (Ion Ro¿ioru, 2001; Alexandru Pintescu,
2002; Mircea Moisa, 2004, 2005).

Cum se vede, cele douå romane istorice ale lui Ilie Sålceanu s-au bucurat
de pu¡ine „repere critice”, urmåtoarele romane, ce alcåtuiesc trilogia „Ada Kaleh”
bucurându-se de o receptare criticå mai largå, autorii cronicilor trebuind så recu-
noascå ceea ce deja era de domeniul eviden¡ei: cå avem a face cu un romancier
„adevårat”, „cu har”, folosind o limbå „plinå de culoare, parfumuri vechi ¿i subtilitå¡i
semantice”, explorator al unui „spa¡iu aproape necunoscut în proza româneascå”
(Clisura Dunårii, Insula Ada Kaleh, ¡inutul Mehedin¡ilor”): „Tensiunea internå a
romanului este o rezultantå fireascå a îndråznelii investigative ¿i a firescului discur-
sului epic(...). O carte care cu siguran¡å va avea un destin.” (Editura Dacia, 1999).

Dupå ciclul „Tudor”, urmeazå trilogia adakaleianå însumând romanele: Ada
Kaleh. Roman de dragoste, cu o prefa¡å de Eugen Uricaru („Dacia”, 2008), Gelin
- mireasa din Ada Kaleh, cu o prefa¡å de Alexandru Zotta („Dacia”, 2010) ¿i,
postum, Apocalipsa dupå Mahomed, cu o prefa¡å de Al. Zotta (Eikon, 2014).
Desigur, „apocalipsa” din titlul ultimului volum „era doar Apocalipsa insulei ¿i a
Clisurii” (conform unei note de jurnal din 2013 – a se vedea tabloul comentariilor
semnat de poetul Ioan Nistor, „Romanele lui Ilie Sålceanu”, din presa såtmåreanå,
2015-2017).

3. Translarea unui destin istoric într-o fic¡ionalitate probând indimenticabilå
voca¡ie narativå era dintru început o tråsåturå remarcabilå, ceea ce, observ azi,
nu ne-a scåpat din vedere, în cronica din „Luceafårul”, de care aproape cå uitasem
¿i intitulatå Pagini din Secolul Revolu¡iilor. Reamintirea acesteia dupå aproape 34
de ani ne conferå plåcuta constatare a unei lecturi la care nu prea avem mai multe
de adåugat: «Pu¡ine sunt debuturile în roman ce impun prin construc¡ie decisivå
¿i viziune originalå, prin stil aproape sigur ¿i de inedite disponibilitå¡i epice. O
confirmare întru totul memorabilå ne-o oferå Ilie Sålceanu cu Umbra slugerului
Theodor (Ed. Dacia, 1987).

Dincolo de canavaua istoricå, de topografia ¿i faptul lingvistic lesne ve-
rificabile, Ilie Sålceanu în¡elege cå rolul esen¡ial al fic¡iunii nu e numai acela de a
sluji o documentare riguroaså...

Lipsindu-i, a¿adar, acea rigoare obiectivistå a compozi¡iei, prozatorul încearcå
formula romanului istoric în registru confesiv-episodic („roman à tiroirs”), reu¿ind
a convinge ¿i emo¡iona. Ac¡iunea este plasatå pe la începutul secolului al XIX-lea,
când asupra Olteniei se înte¡eau atât presiunile otomane (prin jugul fanariot) cât
¿i expansionismul austriac. ªi când din Mica Valahie de Subcarpa¡i se va ridica la
luptå, împotriva oprimårii sociale ¿i na¡ionale, slugerul Theodor Vladimirescu,
våtaful de plai al Clo¿anilor, în fruntea armatei sale de panduri...

de Ilie Sålceanu (1946-2014), prozator ¿i publicist såtmåreande Ilie Sålceanu (1946-2014), prozator ¿i publicist såtmåreande Ilie Sålceanu (1946-2014), prozator ¿i publicist såtmåreande Ilie Sålceanu (1946-2014), prozator ¿i publicist såtmåreande Ilie Sålceanu (1946-2014), prozator ¿i publicist såtmårean
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Descendent din neamul unor negustori din
Ru¿ava ¿i Dubova care prin putere ¿i influen¡å ajung
pe rând pa¿i ¿i guvernatori (muhafâzi) ai ostrovului,
tânårul Rifat – refuzând a fi imbrohorul dibaci pe care
ar fi contat actualul Abdurrahim-pa¿a – încearcå så
afle enigma mazilirii ¿i condi¡iile misterioase în care
a dispårut tatål såu. Regep-pa¿a, acest valah ajuns
în fruntea adalâilor din Ada Kebir ¿i în sângele cåruia
se treze¿te un sentiment viu de în¡elegere ¿i solida-
ritate fa¡å de nåpusti¡ii din Mica Valahie submontanå.
Dacå unchiul såu, Ismail aga, se aratå mai prudent ¿i
laconic în informa¡ii, pandurul Constandin va fi acela
care, în lungi povestiri episodice, îi va låmuri acestuia
adevårata fire a tatålui såu, îndeosebi marea sa
„prietenie” cu cel care, îmbråcând „cåma¿a mor¡ii”,
era hotårât så aducå „o lege nouå valahilor”, „så dea
o nouå rânduialå ¡årii” (p.172).

Suntem la începutul sec. al XIX-lea când ostro-
vul Ada Kaleh, aflat sub oblåduirea Înaltei Por¡i, se
confruntå atât cu interesele expansioniste austriece,
care înfiin¡eazå în zonå regimente de grani¡å, dar ¿i
cu venalitatea fanariotå, care, la nord de Dunåre, se
dovedea tot mai scåpatå de sub control otoman.
Originar dintr-un sat de pe Valea Almåjului, Regep
ajunge muhafâz al ostrovului, înlåturându-l pe tatål
såu de suflet Chiosa-pa¿a în ideea unui pacifism de
echilibru în regiune.

Oferind Semilunei iluzia de imbrohor desåvâr¿it,
Regep-pa¿a ¿tie så trateze ¿i cu Ru¿ava austriacå,
dar ¿i cu „rebeli¿tii” sârbi ai lui Caraheorghe. Înså
legåtura definitivå ¿i plinå de consecin¡e, reînviind un
puternic fond etnic, va fi cea stabilitå cu valahii din
„Karaiflac”, în special cu slugerul Theodor, prilej pentru
pandurul Constandin de a-i face cunoscute lui Rifat-fiul
legåturile tatålui såu cu våtaful de Clo¿ani, sprijinul
material ¿i moral oferit acestuia, oaspete obi¿nuit ¿i
public al ostrovului. Prevenit odatå de Constandin cå
va avea „de plåtit pentru prietenia cu Theodor”,
Regep-pa¿a îi råspunde acestuia cu mândrie ¿i
demnitate: „Am fåcut ceea ce trebuia så facå un
valah!”

Se în¡elege cå, pe când Mica Valahie era råsco-
litå de „råzmeri¡a” slugerului Theodor (care nu e
prezent ca personaj, dar „umbra” lui impresioneazå ¿i
empatizeazå cu con¿tiin¡a multora, revårsându-se cu
spiritu-i justi¡iar peste o lungå a¿teptare, „noaptea
fanariotå” zicându-i un mare prozator din epocå, Paul
Anghel, într-un roman din ciclul „Zåpezile de-acum
un veac”) ¿i când al¡i trei fra¡i jefuiau în „Karaiflakul”
aflat în grija padi¿ahului, Regep-pa¿a nu putea fi ier-
tat. Muhafâzul Ada Kalehului va fi proscris drept „re-
belist”, acuzat de înaltå trådare ¿i ridicat, sfâr¿ind nu
se ¿tie unde.

Întreaga evocare, atât prin exotismul ei cât mai
ales prin intensul ei colorit de epocå, pune în vibra¡ie

un puternic fond baladesc, de mythos poporan ¿i de
specificitate regionalå („o legendå a luptåtorului, a celui
mai mare valah ¿i pandur”, p. 318), menit a despovåra
con¿tiin¡a celui ce numai vinovat nu putea så fie fåcut
pentru „råpirea ¿i turcirea sa” (p. 247).

Modern în compozi¡ie, documentat în materie,
precis în culoarea localå ¿i în specificul exotic al locu-
lui (topos de limes danubian bine ilustrat), romanul
då expresie unui stil dens (de o stufozitate prozoaså
pe alocuri), dar ¿i unei „¡esåturi” narative insistente
sub raport informa¡ional, ostentative chiar, trenante
uneori, cam lipsitå de dinamism, de rarefiere, de
ac¡iune.

Debutul lui Ilie Sålceanu onoreazå orizontul de
a¿teptare al literaturii ¿i afirmå între prozatorii tineri,
op¡iuni (nu doar literare ci ¿i morale) de poet.» („Pagini
din Secolul Revolu¡iilor”, în „Luceafårul”, Bucure¿ti,
11 iunie 1988, p. 2). Cf. Ilie Sålceanu, Umbra slugeru-
lui Theodor, reeditare, Editura Limes, 2021, pp.
238-239).

4. În cronica noastrå de întâmpinare din „Lucea-
fårul” de acum 34 de ani (iulie 1988), intuiam exact
nu numai specificul scrierii, care se va men¡ine ¿i în
urmåtorul volum despre Theodor Vladimirescu, dar ¿i
o anume sensibilizare „poeticå” a limbajului, care se
va adeveri din plin în trilogia romanescå despre In-
sula Ada Kaleh, aceasta råmânând cea mai reprezen-
tativå scriere despre insula scufundatå în apele Dunårii
¿i ale cårei vestigii translate inginere¿te dar lipsite de
viitor turistic pe ªimian, ostrovul din aval, nu pot reîn-
via lumea pe care prozatorul Ilie Sålceanu reu¿e¿te
s-o „salveze” în registrele unei proze de reale virtu¡i
artistice, cu diferen¡a ¿i etosul ei specific, cu reverbera-
¡iile unei istorii de demult, cu sunetul unor tradi¡ii ime-
moriale, compozite, cu poezia unui exotism danubian

de mai larg ecou balcanic. Istoria „atlantidicå” a Ada
Kaleh-ului s-a produs desigur de la sine ¿i în totalitate,
de vreme ce popula¡ia turcå dislocatå, refuzând så
se transfere pe ostrovul din aval, a plecat în Dobrogea
sau chiar în Turcia, cåutându-¿i urma unor mai vechi
fire etnice...

Avem plåcerea så ne amintim, acum, de cartea
regretatului profesor târgujian Iunian Th. Ciobanu,
Legendele Insulei Ada Kaleh (Ed. Måiastra, Tg.-Jiu,
2007), apårutå postum cu Prefa¡a ¿i Nota bio-biblio-
graficå semnate de noi, autorul culegând de la fata
locului „legendele” respective în timpul unui sejur legat
de împrejuråri nu numai personale, ci ¿i fortuite, în
epoca interbelicå. Fermecåtoarea insulå Cyraunis, de
care pomenea ¿i pårintele istoriei, Herodot, descri-
ind-o în lungime „de 20 de stadii, îngustå, plinå de
måslini ¿i de vi¡å sålbaticå”, a fost prin timp supuså
unei istorii nu tocmai lini¿tite, dar ¿i cântatå de poe¡i
sau evocatå de romancieri Citind cår¡ile lui Ilie Sålcea-
nu, am regåsit unele urme ¿i din aceste legende, dova-
då cå romancierul a dorit så cuprindå într-o construc¡ie
epicå de amploare o lume, iatå, de mult apuså, dar
care tråie¿te cu întreaga ei zestre de tradi¡ii, mod de
via¡å, tipologii ¿i mentalitå¡i, contexte ¿i rea¿ezåri,
într-o „frescå” vibrând a poezie ¿i a miresme ada-kale-
hiane (o poezie a „paradisului pierdut”), dintr-un timp
al reamintirii ¿i tråirii în duhul acesteia.

Salutåm, a¿adar, reeditarea romanului, în contex-
tul împlinirii a 200 de ani de la Revolu¡ia Marelui Pandur
¿i sugeråm dlui Mihai Sålceanu, fiul distinsului scriitor
¿i gazetar, a se gândi la reeditarea ad hoc a trilogiei
„Ada Kaleh”, scrierea care-l consacrå cu adevårat pe
prozator.

ZENOVIE CÂRLUGEA
Tg.-Jiu, 5-7 februarie 2022
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Brâncu¿ianå – 2022 Livia CIUPERCÅ

Tu,

Pasåre

ce arcuie¿ti

våzduhul –

„esen¡å a zborului” –

nemuritorul.

Ochiul tåu stråluce

pe creasta cerului.

În unduiri de vals,

duhovniceascå-i

mângâierea daltei tale.

Cu neostoitå for¡å misticå,

te-avân¡i, învolburând våzduhul

sprepor¡ile „nepåtrunsului ascuns”,

får-a ispiti pe divinul Creator,

precum necugetatul

astrofizician Michael Hippke.

Împline¿ti un vis din stråvechime –

comuniune sfântå!

*

La mijirea zorilor,

începuturilor de veacuri,

se-nfipse-n pieptul

zårilor abrupte,

norod, puzderie, de pretutindeni,

trezire ¿i cununå-n palma

båtocitå a tåtânelui stråbun.

¿i nu ne-a fi întru mirare,

cå, în vârto¿ire – ori întru odihnå,

privirea se îndreaptå,

stâlpnic crezåmânt,

înspre Curbura Mågurei Uroiului

cea din inima Orå¿tiei.

¿i dupå-a ei formå,

croitu-s-a

cu¿ma cålåtoare

–  „cåciulå cu plisc”.

¿i cu-a sa Måiastrå-ncununare,

ca-n valsurile vânturilor,

de la miazåzi ori dinspre miazånoapte,

så cânte a lor

nemuritoare faptå.

*

Måiastrå, pasåre-n zbor,

inspiri, triumfåtor,

eternitatea fiecårui råsårit de soare –

¿i-n avântultåu,

înfrun¡i, pieptos,

¿i curajos,

zårile neînchipuirii!

Cu rådåcinile bine-nfipte

în magma stråbunå,

te-avân¡i, curajos, spre-Nalt.

Învåluitor mister,

prin dunga bol¡ii nesfâr¿ite!

*

Misterioaså Pogany,

A ta privire-atât

de bulbucatå-mi aminte¿te –

må po¡i crede,

pe cuvânt,

de o prin¡eså autohtonå,

îngemånare

de parfum ¿i-otravå

filtratå-n degetele-¡i

Marmoreeanå

mângâiere –

Rugå în templul

Tåcerii.

PASÅREA  DE  PIATRÅ

Iau o piatrå spålatå de râu,
Aleaså la întâmplare
Dintr-un râu de pietre
ªi o azvârl spre cer,

          Cerându-i când urcå
          Så må strige pe nume.

Privind într-un anume fel,
Cu ochii într-unul singur,
Urmårindu-i înaintarea rotitå
Piatra pare altfel.

Ca prin minune
Piatra devine pasåre
Cu aripi de luminå,
Zburând spre altå lume.

Oare spre copilul din mine?

Pasårea aceea sunt eu,
Nåscut dintr-o piatrå de râu,
Care cre¿te în timp ce zboarå.

Treptat î¿i împline¿te aripile,
Devenind pasårea cerului.

FLOARE  DE  COLº

Am våzut o floare de col¡
Crescutå întâmplåtor
În genunchiul julit
Al unei capre negre.

SILVAN  G. ESCU - poezii
ªi de atunci rånita caprå
Merge ¿chiopåtând,
Fiindcå refuzå så-l mai îndoaie
De teamå så nu råneascå floarea.

Merge ¿ontâc printre stânci,
Cu bunå ¿tiin¡å ¿chioapåtå,
Parcå uitând de sine o vreme,
Admirând minunea cum cre¿te.

Iar dupå pu¡in vreme,
Dupå nici måcar o zi
Din ea înflore¿te o iadå albå,
O albå floare de iris.

Este irisul din ochiul muntelui
Crescut spontan acolo sus,
Pe-naltele culmi,
Så se priveascå pe sine,
Privind.

NECUVÂNT

Necuvântul încearcå
Så evadezeSå evadezeSå evadezeSå evadezeSå evadeze
Din muta vorbire.

Venind încet, timid,
Îmi deschide pleoapa
Spre privire,
Se a¿eazå u¿or pe genele mele,
Cerându-mi så-l flutur,

          Så-l murmur.

Privind-må sfios în ochi
Må îndeamnå discret
Så-l strig,

Måcar în ¿oaptå,
Så se audå pânå la poartå,
Poarta cuvântului.

Sugrumat de neputin¡å, încet
Retrågându-se ¿i amar zâmbind
Îmi ia în palmå lacrima
ªi se pråvale
Împreunå cu ea,
În strânså îmbråþi¿are,
La picioarele mele,
Nimica zicând.

GAURA  DIN  TIMP

Am scos o cåråmidå din zidul timpului,
ªi pe acolo, încå din primul moment
Al reinventårii noastre,
A început så batå vântul schimbårii.

Multe s-au schimbat în jurul meu,
Nu ¿i eu.

În spårtura finå fåcutå în timp
Am aruncat doar o privire goalå
ªi odatå cu ea ¿i o monedå de argint
Cu chipul meu mirat, nåuc ¿i trist.

Chip bråzdat de toate vânturile
ªi  ploile neîntrerupte ale plânsului.
Unul acid, având ca bazå singuråtatea.

SILVSILVSILVSILVSILVAN  G.  ESCUAN  G.  ESCUAN  G.  ESCUAN  G.  ESCUAN  G.  ESCU
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Artista - Adriana UNGUREANU

Romanul Artista (Ed. eLi-
teratura, 2016), semnat de A-
driana Ungureanu, cuprinde,

în fond, douå mari pår¡i, dedicate vie¡i celor
douå personaje principale, Veronica ¿i Amalia.
Între aceste pår¡i existå scurte eseuri dedicate
crea¡iei artistice.

Prima parte este dedicatå vie¡ii Veronicåi
pe care o rezumåm succint. Eroina locuia la
Cluj, lângå Opera pe care o frecventa des, încå
din copilårie. Visul ei era så urmeze Medicina
dar nu se va realiza. A absolvit liceul în 1940
când familia ei se refugiazå la Bucure¿ti.

Familia neavând bani ca Veronica så urme-
ze Medicina, se intereseazå la Minister de o fa-
cultate cu burså ¿i astfel actanta ajunge la con-
servator, fiind foarte talentatå. Încå din timpul
facultå¡ii ajunge så fie angajatå la Opera din
Bucure¿ti, apoi la Operele Magiarå ¿i Românå
din Cluj.

Visul ei era så ajungå la Scala din Milano
sau la Metropolitan, dar nu se va realiza.

Dupå ¿ase ani de activitate profesionistå,
în urma unei ploi reci, se îmbolnåve¿te de abces
pulmonar, î¿i pierde vocea ¿i trebuie så renun¡e
la scenå.

Lucian GRUIA - cronici

Cariera de cântårea¡å i se sfâr¿e¿te, dar
acela¿i om de la minister care o îndrumase spre
Conservator, acum o sfåtuie¿te så lucreze la
Radio unde va evolua frumos pânå la ie¿irea la
pensie.

În partea a doua a cår¡ii, personajul princi-
pal devine Amalia, fina Veronicåi. Destinul ei se
aseamånå pe undeva cu cel al na¿ei. Amalia va
deveni ¿i ea o artistå, de data aceasta balerinå,
dupå ce urmase Liceul de balet, va evolua patru
ani în ansamblul Operei Române, pânå când un
accident de ma¿inå îi va curma cariera. Faptul
e similar pierderii vocii na¿ei.

Tot ca ¿i na¿a, care visase så cânte pe sce-
na Scalei din Milano, Amalia visa så danseze
dans contemporan pe scenele din Paris.

Dupå accidentul de ma¿inå, Amalia urmea-
zå Academia de Teatru ¿i Film, jucând pe scenå,
pentru scurt timp, ca actri¡å.

La sfatul na¿ei de a-¿i gåsi o nouå meserie,
dupå o aventurå scurtå în lumea afacerilor, de-
vine scriitoare de romane ¿i piese de teatru. Are
succes mai ales cu cartea de fa¡å, Artista.

Într-adevår, cartea men¡ionatå porne¿te de
la fapte reale, mai ales în prima parte. În a doua
parte, modelul îl constituie o fostå colegå de balet

a autoarei, foarte ta-
lentatå, care suferise
într-adevår un acci-
dent. Imaginarul în-
trege¿te povestirile
creind un roman,
de¿i fiecare capitol ar
putea fi citit ¿i sepa-
rat. Astfel, arhitectu-
ra cår¡ii ar putea fi
comparatå cu un joc
de puzzle, liantul få-
cându-l prezen¡a Ve-
ronicåi în ambele
pår¡i. Prima parte este scriså la persoana a treia,
iar a doua la persoana întâi.

Prozatoarea ¿tie cå construiascå îngenios
o paralelå între destinele celor douå personaje
principale, Veronica ¿i Amalia. Accidentele din
vie¡ile lor nu sunt tragice, fiecare eroinå gåsin-
du-¿i câte o altå cale de împlinire a vie¡ii. Astfel,
romanul are deznodåminte optimiste.

Prin construc¡ie, romanul este modern, iar
stilul direct, colocvial. Cartea incitå la medita¡ie
¿i se cite¿te cu interes.

Lucian GruiaLucian GruiaLucian GruiaLucian GruiaLucian Gruia

Dupå ce au venit ¿i la noi companiile
mutina¡ionale, dupå 1990, cine era
angajat la acestea, credea cå l-a prins

pe Dumnezeu de un picior, cå se va îmbogå¡i rapid ¿i cå va
umbla cu afaceri prin stråinåtate. Dan Bundå, într-o carte
incitantå, intitulatå Fata Morgana Inc.–roman – (Ed. Neuma,
2020) urmåre¿te via¡a unui astfel de angajat român pe
meandrele urcu¿urilor ¿i coborâ¿urilor companiei în func¡ie de
profitul realizat.

Eroul romanului, Bogdan Manta, era angajat la o firmå
privatå care lucra cu o corpora¡ie americanå. I se oferå ¿ansa
de a lucra la corpora¡ie pentru proiectele acesteia legate de
combinatele petrochimice din România ¿i Ucraina.

Cât timp industria ¡årilor foste comuniste mai fun¡iona,
lucrurile påreau så meargå bine: Bogdan Manta prime¿te ma¿i-
nå de serviciu, calculator, ¿edin¡ele de analizå se ¡in la Viena,
se organizeazå acolo ¿i mese de protocol la diverse sårbåtori la
care angaja¡ii, ale¿i pe sprânceanå, participau cu familiile lor
etc. Se învå¡a mult, salariile pentru angaja¡ii din Est - de¿i se
eviden¡iaserå în vânzåri – sunt mult mai mici decât ale celor
din Vest ¿i nu li se acordå sporuri de muncå prelungitå.

Bogdan se afirmå (este numit unul dintre cei doi ¿efi de
lucråri la un curs pentru angaja¡ii din întreaga lume, care se
desfå¿oarå în America; este propus pentru func¡ia de Director
al filialei din Austria a corpora¡iei – ceea ce nu se realizeazå
din cauza promovårii unui nepot), aduce venituri importante
firmei, e invitat så-¿i cumpere o ma¿inå second hand de la
corpora¡ie, aråtoaså ¿i ieftinå, dar care se cerea reparatå cu
un pre¡ egal cu cel al achizi¡iei. Austriecii împu¿caserå cu ma-
¿ina asta trei iepuri: scåparå de o tinichea, de cheltuiala recom-
pensårii pentru contractul baban încheiat de Bogdan ¿i îl moti-
vaserå pentru urmåtoarele alergåturi. Abia dupå câ¡iva ani,
eroul nostru va reu¿i så predea aceastå ma¿inå la fier vechi ¿i
så-¿i cumpere o ma¿inå mai performantå.

Dar economiile fostelor ¡åri comuniste încep så scâr¡âie,
întreprinderile î¿i reduc activitatea sau se privatizeazå pe bu-
cå¡i, unele se vând pentru teren ¿i fier vechi etc, motive pentru
care ¿i activitå¡ile corpora¡iei scad, în aceste regiuni. Ca urma-
re, mul¡i angaja¡i, în special din Est, sunt disponibiliza¡i, adio
petreceri la Viena etc. Pânå la urmå, corpora¡ia este înghi¡itå
de alta mai mare. Dupå un timp corpora¡ia este revândutå
unui rechin uria¿.

În Epilogul cår¡ii, autorul ne poveste¿te cum eroul såu,

Bogdan Manta se pensioneazå ¿i î¿i predå
inventarul ¿i ma¿ina. Pe strada aude
ni¿te tineri entuziasma¡i cå vor lucra la
o corpora¡ie, fårå så ¿tie cå aceasta este
o „Fata Morgana”.

Care este mesajul acestei cår¡i sem-
nate de Dan Bundå? Iatå ce ne spune
autorul despre corpora¡iile multina¡iona-
le: „În numele progresului global, salvårii
decrize, pandemii, suprapopulare, încål-
zire globalå, råzboaie ¿i alte asemenea
calamitå¡i, corporatismul e noul Mesia venit så cålåuzeascå
societetea cåtre generalizarea robotizårii umane.”

Deci, corpora¡ii le slujesc interesele globalismului care in-
ten¡ioneazå crearea întâi a unei pie¡e mondiale comune, apoi
desfiin¡area grani¡elor, ¿tergerea identitå¡ilor na¡ionale ¿i ins-
taurarea unei conduceri mondiale unice.

Tot Dan Bundå ne atrage aten¡ia cå relatarea din carte nu
este întâmplåtoare: „Aceasta nu este povestea vreunui caz parti-
cular, ci a unui întreg sistem în care oamenii devin pe zi ce
trece numere.”

Cartea este verosimilå ¿i foarte actualå. De¿i prezintå câteva
scene umoristice (cura cu votca în Rusia ¿i Ucraina, accidentul
cu o instala¡ie fabricatå de companie pentru prelucrarea sticlei
topite, rusul care sub influen¡a båuturii alcoolice sare la båtaie
cu un american la o petrecere organizatå în Austria de compania
din America), problemele ridicate sunt foarte grave. Este un
protest împotriva globalizarii, bunåstarea aduså de corpora¡ii
fiind consideratå o iluzie.

Cu ocazia pensionårii, Bogdan Manta aflå motivul blocårii
sale la un anumit nivel în ierarhia corpora¡iei. Refuzase så
furnizeze informa¡ii cu privire la via¡a intimå a angja¡ilor såi.
Dar este mul¡umit: „Pentru a onora condi¡ia de om trebuie så
fii onest, în primul rând cu tine însu¡i.” Este concluzia autoru-
lui.

Autorul nu pregetå så arunce såge¡i otråvite la situa¡ia
noastrå actualå: revolu¡ia ne-a adus ¡igåri ¿i båuturi stråine,
MacDonald´s, cår¡i cu pu¿ti, pistoale, femei goale, pa¿apoarte,
ma¿ini second hand.

Dan Bundå este un povestitor talentat, lucid, u¿or cinic,
stilul este limpede direct, colocvial. Cartea se cite¿te cu interes
¿i încitå la medita¡ie.

Lucian GruiaLucian GruiaLucian GruiaLucian GruiaLucian Gruia

Dan BUNDÅ  – „Istoria cre¿terii ¿i descre¿terii” unei companii multina¡ionale
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SECRETUL MAIEI

Ileana Popescu Baldea scrie versuri neoa-
vangardiste/suprarealiste ¿i romane care îmi
pare ca ascultå de tehnica noului roman francez.
A¿a sunt romanele: Ape spre nimic ¿i Påsåri ¿i
umbre.

Romanul Ilenei Popescu Bâldea, Kanaka
(Ed. ªcoala Ardeleanå, 2020) este altfel. Se pe-
trece în domeniul verosimilului dar este un ro-
man metaforå. El descrie destråmarea familiei
personajului principal Ioan, patronul unei firme
de publicitate. Eroul se cåsåtorise încå de pe vre-
mea studen¡iei, cu Davia, pe care o iubea atât
de mult încât, la început nu-i ie¿ea din cuvânt.
Când începe så-¿i manifeste personalitatea, Da-
via divor¡eazå, måritându-se cu Alain ¿i stabilin-
du-se în Fran¡a, la Paris. Copilul lor, care pe a-
tunci avea 5 ani, Andrei, råmâne în custodia
tatålui. Ioanîl cre¿te frumos pânå în clasa a 8-a
când Andrei se înhåiteazå cu un grup de copii
de bani gata care îl vor influen¡a negativ.

Toatå problema constå în faptul cå Davia
¿i apoi Andrei, influen¡at la început de mama
sa, vor så-l foloseascå pe Ioan, la modul egoist,
în interes propriu, cerându-i bani pentru toate
problemele lor, ¿i încercand så îndeparteze orice
femeie de el ca nu cumva så-¿i cheltuiascå ave-
rea cu acestea.

Andrei urmeazå la Paris liceul ¿i facultatea
de Arhitecturå, revine în ¡arå, se cåsåtore¿te cu
Mihaela, pleacå din nou în Fran¡a unde, dupå
un timp, vrea så divor¡eze de Mihaela, urmând
a se cåsåtori cu o prezentatoare TV, bogatå.

Problema care ne intereazå pe noi cititorii
e înså alta.

Este povestea de dragoste platonicå dintre
Ioan ¿i menajera sa Ira. Iatå portretul acesteia:

 „Când a deschis u¿a, am avut impresia cå
intrå un înger. Înål¡ime medie, u¿or creolå, pår
¿aten deschis, ondulat ¿i strâns într-o parte, în
cea dreaptå. De urechea stângå atârna un fir
care pårea a fi iarbå. Ochii ei erau alba¿tri, al-
bastrul acela adânc - de mare îndepårtatå.” A-
vea o privire tristå pentru care vom avea la sfâr-
¿itul cår¡ii explica¡ia.

ªi mai departe, într-o paginå extrem de de-
licatå, una dintre cele mai frumoase din litera-
tura noastrå contemporanå, este prezentatå Ira
dansând în jurul focului, la Sinaia, în curtea
unei vile într-o excursie puså la cale de Ioan:
„S-a ridicat de pe scaun ¿i s-a dus lângå foc.
Purta o fustå largå ¿i o bluzå strâmtå. Pårul era
despletit. Dansa cu ochii închi¿i. Dupå câteva
clipe în care am dansat ¿i eu, m-am oprit. O pri-
veam ca pe o minune. Parcå nu atingea påmân-
tul. Mi¿cårile toate le fåcea pe vârfuri. Plutea ¿i
nu în¡elegeai dacå este mai bine så intri în jocul
ei sau doar så o admiri. Nu realizam cum vedea
så se învârteascå în jurul focului? L-a încon-
jurat de câteva ori apoi ¿i-a pus ¿alul, nu pentru
cå era frig, ci pentru efectul care a fost cel scon-
tat. M-am apropiat ¿i i-am prins mâna. Repede,
am întrat în ritmul ei. Nu ¿tiu cât timp am dan-
sat, îmi amintesc clar, cum, o frac¡iune de se-
cundå i-am atins fruntea cu buzele, apoi m-am

îndepårtat ¿i am stropit
focul care se înål¡ase prea
mult. Ira dansa în
continuare, ca ¿i cum nu
avea maså, dezlån¡uitå ¿i
contopitå cu muzica, cerul înalt, luna mare ¿i
portocalie, stelele coborâte ¿i îngrozitor de verzi.
M-am a¿ezat în genunchi, aproape de foc,
întrebându-må din ce este compuså fiin¡a
aceasta atât de diafanå, realå, copilåroaså,
maturå, tristå ¿i fericitå în felul acela cum doar
ea îl ¿tia?”

Dar Davia ¿i Andrei, apoi Mara, îl ceartå pe
Ioan cå se apropie de o menajerå ¿i Ira, supåratå,
renun¡a la serviciu. Mama lui Matei (so¡ul Ma-
rei), Mayo Isano, care avea Alzaimer, scrie o car-
te depre Ira în care dezvåluie motivul triste¡ii ei
¿i motivul retragerii acesteia din via¡a publicå,
(fusese ¿efå de promotie la Arte Plastice), so¡ul
¿i copilul lor murind într-un accident stupid. Re-
scrie cartea ¿i parcå då o ¿anså de refacere a
rela¡iei dintre Ioan ¿i Ira, dar apoi în final Ira
dispare fårå urmå..

Începutul ¿i finalul romanului sunt meta-
fore. Ioan ¿i Ira sunt persoane atât de sensibile
încât nu mai au loc în aceastå lume ostilå, bru-
talizatå. Ca ¿i påsårile Kanaka, sunt sortite så
disparå de pe fa¡a påmântului. Dar Ioan, la
sfâr¿itul cår¡ii, nu mai acceptå så fie depersona-
lizat de familia sa ¿i poate rena¿te ca pasårea
Phonix.
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Veronica Popescu s-a nåscut la 3 iulie 1961 în comuna Homocea, jude¡ul Vrancea. A
absolvit liceul la Gala¡i, unde s-a ¿i stabilit formându-¿i o familie. În prezent este pensionarå.

Autoarea a publicat pânå în prezent trei volume de poezie: Lacrimi ¿i doruri
(Ed.OLIMPIAS, 2015, Pe aripile timpului (Ed. InfoRapArt, 2016) ¿i Din nicåieri te-a¿tept
(Ed. InfoRapArt, 2018) ¿i trei volume de prozå scurtå: Plata påcatului (2019), Lacrimi
stråine, lacrimi amare (2020) ¿i Secretul Maiei (Ed. InfoRapArt, Gala¡i, 2021) pe care îl
comentåm în continuare.

Volumul cuprinde trei nuvele, dintrecare primul independent ¿i care då titlul volumului
(Secretul Maiei) ¿i douå autobiografice care, completate, în viitor, vor putea da na¿tere unui
roman memorialistic independent. Aceste capitole sunt intitulate: Din rånile adânci ale
sufletului ¿i Cåsåtoria.

Ceea ce caracterizeazå cele trei texte este o triste¡e adâncå ce ne cople¿e¿te pînå la sfâr¿it,
când se însenineazå. Så cercetåm succint nuvelele din cuprinsul cår¡ii.

În Secretul Maiei, autoarea dezvoltå un subiect tabu Un subiect cu care multe feti¡e s-au
confruntat ¿i nu au putut spune nmånui din fricå, ne¿tiin¡å, neputin¡å. La fel ¿i aceatå feti¡å, Maia,
care råmâne orfnå de mamå la unsprezece ani, într-un timp foarte scurt devine gospodina casei,
având grija celorlal¡i patru fra¡i ¿i gospodåriei, confruntându-se cu toate celelalte probleme
nepotrivite vârstei ei. În tumultul acestor probleme råmâne gravidå ¿i ne¿tiind ce så facå, neputând
spune nimånui, se închide în marea ei suferin¡å, în timp ce comunitatea o marginalizeazå, vorbind-o
pe la col¡uri. Dupå luni de ru¿ine dispre¡ ¿i fråmântåri, Maia na¿te pe accea¿i prispå pe care murise
mama ei, dând na¿tere gemenilor care au supravie¡uit. Astfel i se schimbå destinul.

În timp ce tatål ei suferå un accident grav în pådurea în care lucra ¿i este dus la spital, Maiei
i se schimbå din nou destinul, fiind eliberatå de obliga¡iile familiei ¿i aceptå cererea în cåsåtorie a
morarului Patricå.

Chiar dacå via¡a Maiei a devenit pu¡in mai surâzåtoare, nu a fost pentru multå vreme,
deorece tatål ei, întorcându-se din spital, femeia este nevoitå så revinå la vechile obliga¡ii de a-l
între¡ine, încå din convalescen¡å. A¿a se întâmplå cå, într-una din seri, încearcå din nou s-o
abuzeze, a¿a cum fåcuse de când murise mama Maiei. Numai cå, de data aceasta, fata, amintindu-¿i
tot ce-i fåcuse, då drumul furiei ¿i-l love¿te cu våtraiul pânå îl omoarå.

Pentru acestå faptå este condamnatå la trei ani de deten¡ie, dar nu înainte de a face o
declara¡ie în fa¡a întregii comunitå¡i, care altå datå a dispre¡uit-o. Dupå deten¡ie, Maia se întoarce
la so¡ul ei care o a¿teaptå, împreunå cu copilul lor Petri¿or. Petricå, so¡ul ei, bånuise de la început
secretul Maiei.

Urmåtoarele douå nuvele decurg una din alta. Începem cu Din rånile adânci ale
sufletului, care se deschide în anul 1969 cu cele mai fragede amintiri ale autoarei – naratoare –
eroinå, Veronica (jocurile specifice copilåriei, primul an de ¿coalå etc).

Descrie såråcia familiei ei, compuså din cinci persoane (doi pårin¡i ¿i trei copii), doi båie¡i,
Såvinicå ¿i Costel ¿i o feti¡å care nu e decât autoarea noastrå. În aceastå nuvelå, Veronica î¿i
poveste¿te nenorocul de a se fi nåscut care nu a dorit-o, fiind atât de såracå. Se iscau certuri ¿i care
se  revårsau asupra copiilor. În aceste dispute, pårin¡ii î¿i împart copiii ca pe ni¿te bunuri,
împår¡indu-¿i astfel dragostea lor. În aceastå disputå, autoarea noastrå se simte scoaså din ecua¡ia
celor doi pårin¡i ¿i chiar dacå este luatå cu ceilal¡i fra¡i de cåtre mamå, nu scapå de furia, ura ¿i
dispre¡ul ei. Din cei trei copii, doar unul, cel mai mare, Costel, este preferatul mamei, ceilal¡i fiind

izgoni¡i ¿i maltrata¡i. A¿a se face cå Savin, fiind prins la furat din casa
mamei lucruri trebuincioase vârstei lui, este pus în lan¡uri ca o pedeapså
exemplarå care o marcheazå pe povestitoare. Veronica, fiind mai
sensibilå, simte aceste cruzimi fizice ¿i suflete¿ti, ducând o via¡å grea,
punându-¿i mereu întrebåri fårå råspuns. Este drept cå mama ei era o
femeie de la ¡arå, needucatå, dar pentru råutatea ¿i cruzimea ei, dacå ar
fi fost anun¡ate autoritå¡ile, ¿i-ar fi pierdut statul de mamå

Când ajunge la vârsta liceului, via¡a Veronicåi ajunge un calvar. Era la vârsta când trebuia
så-¿i formeze personalitatea, så-¿i aleagå un model ¿i så se formeze ca om.  Este izolatå de mama
ei, fårå haine ¿i fårå mâncare, båtutå aproape zilnic fårå motiv. De multe ori se gândea så-¿i punå
capåt zilelor ei amare.  Zilnic nu vedea decât ura ¿i dispre¡ul mamei ei.

Când a început liceul la Gala¡i a fost o eliberare de sub teroarea mamei. S-a descurcat greu,
dar måcar nu mai era båtutå. În drumul ei, dupå liceu, cunoa¿te o tanti care mai apoi, îi devine
mamå spiritualå. Aceasta o ajutå mult, înlocuind-o pe mama ei naturalå.

A¿a cum am men¡ionat, Cåsåtoria continuå capitolul al doilea.
Veronica se cåsåtore¿te, dar cum necazurile vin unul dupå altul, ea sare din lac în pu¡, cum

se spune ¿i chiar dacå alesul ei este un båiat frumos de care se îndrågoste¿te, se dovede¿te, mai
târziu, cå nu este un om potrivit pentru ea, deoarece îi plåceau foarte mult prietenii ¿i alcoolul.
Astfel, necazurile Veronicåi continuå spre bucuria mamei ei naturale ¿i a fratelui ei Costel, care
prin educa¡ia pe care o primise, nu-i era altceva decât du¿man.

Cum dupå trei ani de la cåsåtorie Veronica nu råmase însårcinatå, din dorin¡a de a nu mai fi
singurå ¿i de a fi mamå, înfiazå un båie¡el, dar dupå vreo patru luni îl gåse¿te mort în påtu¡, fiind
suferind cu inima. În disperare mai înfiazå o feti¡å, timp în care so¡ul ei uitå cu totul de ea, face
împrumuturi, iar cåsnicia se clatinå tare, ajungând în preajma divor¡ului. La insisten¡ele ¿i lacrimile
Veronicåi, råmân împreunå ¿i astfel este conceputå fiica lor naturalå. Peste nouå luni avea så se
nascå Laura, suflet din sufletul Veronicåi.

Concluzii
Secretul Maiei este o poveste tristå, chiar tragicå. Îndeob¿te, când e vorba de un viol,

femeile ascund faptul, de teamå. A¿a procedeazå ¿i Maia pânå când råbufne¿te, omorându-¿i tatål
care o viola sistematic, dupå moartea mamei ei. Nuvela  este imaginarå, dar verosimilå. Finalul
povestirii aduce seninåtate în sufletul eroinei, care, dupå ispå¿irea pedepsei, este primitå cu
bucurie, acaså, în familie.

A¿a cum am men¡ionat, nuvele urmåtoare sunt autobiografice, realiste. Prima dintre ele,
Din rånile adânci ale sufletului este povestea unei mame care î¿i manifestå cruzimea fa¡å de
doi copii al ei, al treilea, cel mai mare, Costel, fiind în gra¡iile ei. Faptele comise de mama
incon¿tientå sunt la limita imaginarului.

Cåsåtoria, pentru eroina Veronica, reprezintå o cådere din lac în pu¡, so¡ul ei dovedindu-se
un be¡iv notoriu. În final se pare cå î¿i revine.

Nuvelele scrise cu talent de Veronica Popescu sunt de domeniul credibilului. Ele sunt
actuale, moderne.

Cartea incitå la medita¡ie asupra condi¡iei umane ¿i se cite¿te cu interes.
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Efigii lirice:

Debutând în revista „Con-
temporanul”, cu o prezentare
de Geo Dumitrescu (1966),
¿i, dupå mai mul¡i ani de amâ-
nåri, editorial, cu volumul

„Patinoar” („Cartea Româneascå”, 1979), dl Radu Ul-
meanu (n.1946), echinoxist din prima genera¡ie, apar-
¡ine promo¡iei ’70, din secolul trecut, venitå, a¿adar,
dupå neomoderni¿tii ¿aizeci¿ti (Nichita Stånescu, Marin
Sorescu, Ana Blandiana, Gheorghe Grigurcu...), sensi-
bilitatea sa poeticå rezonând cu spiritul înnoitor anti-
dogmatic din epocå. Dar cum poe¡ii nu au vârstå, cum
se zice, poezia dlui Radu Ulmeanu este, dincolo de orice
afinitå¡i genera¡ioniste, una mereu actualå, de evidentå
percutan¡å stilisticå ¿i de un vizionarism fremåtåtor dis-
tinct, cu o constan¡å a timbrului poetic individualizân-
du-i „vocea”, cu elemente compozi¡ionale de specifici-
tate ¿i diferen¡iere, capabile a rotunji o poeticå de indis-
cutabilå originalitate. Un poet profund atât la nivelul
percep¡iei cât mai ales în registrul meditativ nu poate
fi confundat cu schimbåtorii de forme stilistice, dovadå
cå „inovatorii”, când nu conving organic cå schimbarea
paradigmei a fost necesarå, inconturnabilå, sunt mai
totdeauna subclasa¡i de poe¡ii „nåscu¡i”. Un asemenea
poet de congruen¡å nativå este dl Radu Ulmeanu, un
original febril ¿i incomod, inconfortabil la modul „spar-
tan”, situabil, cu afabilå culan¡å, într-o tipologie „ro-
manticå”, dar atât de modern prin tremuråtorul imagism
impresionist ori prin electivul expresionism sugerând
nostalgia „absolutului” în varii planuri ale vie¡ii ¿i cu-
noa¿terii. Discursul febricitar al liricii sale incitå, iatå,
într-o postmodernitate atomizatå, alienantå, experimen-
talå, desfidând transcenden¡a, prin cele mai acute tråiri
¿i intui¡ii fantasmatice, ¿i optând pentru spiritul nelini¿tit
al timpului nostru. Poezia, proza, eseistica ¿i gazetåria
sunt direc¡ii în care se manifestå cu o deosebitå cuprin-
dere ¿i complexitate polivalen¡a spiritului såu creator.

Na¿ul såu literar, Geo Dumitrescu, intuise exact
fibra agitatå, clocotitoare a debutantului care, pornit
într-o „cålåtorie în zori” (aluzia fåcându-se la poezia
inaugural-matinalå a lui Nichita Stånescu, O cålårire
în zori dedicatå „Lui Eminescu tânår”, vol. „Sensul iu-
birii”, 1960), realiza „un galop frenetic prin vorbe, spre
ele ¿i mai ales dincolo de ele”, „clocotul irezistibil,
spumegând tulbure då peste marginile versurilor”
(„Contemporanul”, nr. 36/ 9 septembrie 1966). Însu¿i
confratele Gheorghe Pitu¡ observase la debutul editorial
„neobosita cåutare a luminii” („Luceafårul”, nr. 14/
1979), iar Eugen Simion gåsea în autorul Patinoarului
(1979) „un imagist” euforic ¿i senzorial, pe alocuri „iro-
nic”, trecând u¿or de la „trosnetul greu” la suavitå¡i
erotice ¿i viziuni angelice, încadrându-l pe autor într-un
„impresionism” liric de stampå transilvanå. La rândul
såu, Nicolae Manolescu, comentând Sintagmele nop¡ii
(1987) intuia exact cå mare parte din spiritul contempla-
tiv-meditativ al poetului ar putea fi exprimat de versul
emblematic „Mereu înså fratern cu stelele mari ale nop-
¡ii”, citând, ca dovezi ale orfismului (re¡ea tematico-idea-
ticå de båtaie lungå), numele unor Orfeu ¿i Musaios,
melos ceremonial ¿i oarecum ezoteric despre care
magistrul Petru Ursache va scrie atât de convingåtor în
„Convorbiri literare” (nr. 8/2012).

Temperamental, poetul este un elegiac „suav”,
„tandru”, cum îl vede criticul Gheorghe Grigurcu, un
poet cu voca¡ia „concretului”, a „materialitå¡ii”, un ob-
servator-cântåre¡ al imundului Babilon (alodiul citadini-
tå¡ii), mai apropiat de imanen¡a prozoaså arghezianå,
de¿i regåsim atâtea ecouri care trimit la poezia lui Blaga,
fie la vitalismul/energetismul din tinere¡e, fie la muzica-
litå¡ile învåluitoare din poezia târzie, a „brumelor” din
„vara sfântului Martin”...„Înrudirea” poetului cu expre-
sioni¿tii genera¡iei’60 este evidentå, dar ¿i rezonarea
contextualå cu urmåtoarea promo¡ie ’70, de care a fost
apropiat. Så re¡inem ¿i aprecierea lui Barbu Cioculescu,
care constata cå, pe durata a patru decenii, în cele douås-
prezece volume, dl Radu Ulmeanu s-a dovedit „ultimul
¿i cel mai rezistent reprezentant al genera¡iei ’65, pre-

cum ¿i bardul råzvråtirilor primului deceniu al veacului
al XXI-lea”.

Så observåm cå spiritul poetului nu råmâne nici-
unde într-o mundanitate fårå sugerarea ori schi¡area
unui orizont ideatic, având „abilitatea” de a gåsi/ intui
ie¿iri din starea de „crizå”, de a descoperi pe cont pro-
priu acea „armonie a contrariilor” (Gilbert Durant) atât
de specificå firilor creatoare sau a reduce „antagonis-
mul” acestora printr-o reflec¡ie mai aprofundatå a teme-
lor ¿i motivelor (bunåoarå, eroticul, îndeosebi cel din
volumele de Sonete, drept cale de înseninare/ „pacifi-
care” a fiin¡ei råvå¿itå de conflictualitå¡i). Se cuvine
så observåm cå „materialitatea”, låuntricitatea, imanen¡a
de reificåri prozoase ¿i turburen¡e imagistice implicå o
inten¡ionalitate esteticå mai subtilå, aceea de depå¿ire
aceea ce Blaga numea în filosofia culturii „imediato-
manie”. Dincolo de statutul de minorat al acesteia, dar
cu aport desigur structurant în constituirea unei poetici,
dincolo de disconfortul instituit de aporiile contextului
existen¡ial, poezia dlui Radu Ulmeanu va cultiva, în
desfå¿urårile-i mirobolant-flamboiante, sugestiile sim-
bolic-metaforice ale unei reale nevoi de transfigurare
¿i idealitate, de redemp¡iune råscumpåråtoare...

Poezia se situa de la început „în råspår” cu poezia
vremii, optând pentru o implicare a discursului liric în
faptul tråit ¿i atrågându-¿i o acutå con¿tiin¡å a predesti-
nårii: „Pe mine m-a iubit o fatå pe lume,/ na¿terea mea
ea a ¿tiut-o,/ zodiile mele le-a rotit/ astfel ca sufletul
meu/ så tremure clipå cu clipå de dragoste”. Astfel, a
devenit „o mare de flamuri/ albastre, o mare båtutå/ de
vânturi uscate, de cålduri” (Infrastructuri, 1965-1967).
Încå de acum poezia, amestec de orgoliu asumat, depar-
te de a råmâne ¡eapån, î¿i circumscrie câteva imagini
metaforice de rezonante coresponden¡e cu o „geografie”
poeticå de o sintagmaticå personalå: „vinovatul din
vis”, „aer constrâns”, „osia (scrâ¿nindå) a poemelor”,
„apa såratå din cåu¿ul palmei”, „coclealå pe gânduri”,
„icoane fumegânde”, „baladå revolutå” etc.

Al doilea ciclu, Pe partea mea de lume, 1968
(din aceea¿i retrospectivå antologie, Laptele negru,
„Brumar”, 2008), aduce un spor în conturarea unui
lirism mai apropiat de varii experien¡e suflete¿ti, sur-
prinzând trezirea sinelui într-un destin de stirpe voie-
vodalå, moment auroral în devenirea artisticå: „Parcå
m-a¿ fi trezit miriapod,/ de vreme ars ¿i dus ca de lingoa-
re,/ în ¡arå uns amarnic voievod/ ¿i zgâl¡âit de-ale secun-
delor picioare” (Ca så ajung). Surprind imaginile scru-
tårii unui sine nea¿ezat, rebel, mereu în cåutare de certi-
tudini ¿i alteritå¡i rezonante: „ochilor tåi, mereu mai
a¿tepta¡i/ pe care nebunia mea îi cere”, „huietul de arme,/
tunurile grele ce bat sub orizont/ dinspre inima ta cåtre
mine” (Må vei privi).

Asumându-¿i, a¿adar, „partea (mea) de lume ¿i
de påmânturi datå”, poetul simte cum „colcåie sub mine
râzând/ stelele ¿i pustiul”: „Cu ochii rup¡i/ de stele må
întorc/ în jurul sufletului meu ¿i rabd/ så må desfacå
umbra mea (...)// så vinå marea pe o funie albastrå/ ¿i
så-mi despice capul, a¿teptând/ ceva ca un co¿mar blin-
dat så iaså.” (Pe partea mea de lume)

O sensibilitate ultragiatå, abuzatå de viziuni teri-
fiante, cu profund ecou sufletesc („simt påmântul în
capul meu/ vuind ca-n rugåciune”) dezvoltå o liricå de
imagerie neagrå ¿i de percep¡ii sihastre, sugerând gesturi
re-instauratoare venite dintr-un „sentiment amar mai
grohåind,/ supus naturii mele descårnate”: „Negru,/ ca
un profet cu barbå neagrå nemâncat,/ må plimb ¿i supt
la fa¡å am/ desfigurat pe rând statuile/ fåcându-le så
cânte aiurind/ pe dupå påsåri grele de såmân¡å.” (Ele-
gie). O plenarå stare de disconfort ¿i rebeliune junå
care „calcå cu picioarele pe tablele legilor” (Risc), deo-
potrivå cu constatarea liminarå: „Sunt catastrofic, pro-
priul meu trup/ ¿i groapa mea,/ o carne cosmicå stro-
pind/ cu stele furibunde universul./ De-atât neant/ cad
în genunchi în fa¡a tuturora/ ¿i-mi bat potcoave-n cap/
suflând cu aburi mor¡i în constela¡ii.” (Carbid)

Odatå instituitå aceastå stare de „crizå” a eului
poetic în raport cu lumea, existen¡a, universul, autorul

î¿i dezvoltå poezia pe registrele grave ale medita¡iei,
incitând ipostazele unei predestinåri cu o ardoare aproa-
pe „masochistå”, precum în Påsårile nop¡ii (1971-
1972), din care re¡inem aceastå perspectivå de neant
înstelat scrutatå de „ochii mei care ard pe ceruri”, poetul
sim¡indu-se pizmuit de „vulturul”, „celest dobitoc” (ob-
sesia „vulturicå” frecventå ¿i în discursul poetic nichi-
tastånescian): „Beznå pe-ntinderi. Cerul o groapå/ în
care cådeau bulgårii de påmânt./ Trupul meu curgea
în sus/ ¿i îmi auzeam oasele gemând.// Cådea plânsul
lumii asuprå-mi/ ¿i må lovea în tâmple cu pumnul./ O
pasåre mare må înconjurase,/ era poate vulturul, ¿i el
numai unul.” (Iluminare)

De la viziunile aneantizårii poetul revine la un
fel de pacificare a sufletului, de vreme ce simte „sub
tålpi påmântul” ¿i-l aude „chiar pe Dumnezeu/ dând o
poruncå blândå/ ¿i-o noapte lungå ne-am ¡inut cu mâini-
le de suflet,/ ca nu cumva, ca nu cumva så plângå.”
(Un înger). Întregul volum Cosmos suav (1973) s-ar
situa în acest registru al împåcårii de sine dar ¿i cu
marile întrebåri ale lumii ¿i universului, de¿i nu lipse¿te
starea de aporie ¿i mai ales de repliere din poezia lui
Blaga, Am în¡eles påcatul ce apaså peste casa mea cu
adâncul dolorism de ecou onto-gnoseologic („O, de ce
am tålmåcit vremea ¿i zodiile/ altfel decât baba ce-¿i
tope¿te cânepa în baltå?/ De ce am dorit alt zâmbet
decât al pietrarului/ ce scapårå scântei în margine de
drum?/ De ce am râvnit altå menire/ în lumea celor
¿apte zile/decât clopotarul ce petrece mor¡ii la cer ?” –
În marea trecere, 1924): „Ar fi fost poate mai bine så
råmân privind/ stelele sure curgând ca izvoarele./ Cum
a¿ fi vrut så le beau, cum a¿ fi vrut så le frâng/ mijlocul
sub¡ire, picioarele.” (Ar fi fost mai bine)

Cosmosul „suav” este, totodatå, unul al revenirii
în imanen¡a apar¡inåtoare, „un cosmos senzual”, situa-
bil între „Dumnezeu ¿i moarte”, schi¡at vizionar-imagis-
tic în poeme precum Vom intra, Suav e cosmosul, Noap-
te de noapte, Vino...

Ospe¡ele iubirii (1974) dezvoltå percep¡ia neagrå
a lumii aflatå sub „biciul lui Dumnezeu”.  „Vine mareea
neagrå a disperårii”, scrie poetul, încercând så atenueze
acest apåsat presentiment cu „scene tardive, idei despre
dragoste” menite a-i da „fiorul nemårginirii”.

Volumul urmåtor, Orfeu (1975), adânce¿te matca
acestui lirism doloric premonitoriu, „într-un (spa¡iu –
n.n) încremenit,/ survolat de påsåri ciudat cântåtoare”
(În fa¡a ta stå amurgul). Orfismul pune în vibra¡ie, în
definitiv, o cântare a iubitei, proiectatå pe pânze largi,
geologice, în erotizate dimensiuni cosmice chiar, få-
când, ca la Dante, „så se roteascå universul” în ochii
rapsodului colindåtor de simboluri, teme ¿i motive din

POEZIA LUI RADU ULMEANU
un septentrional sub våpåile stelei polare
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diverse spa¡ii culturale: Tu e¿ti apa, Atât de suavå, O pådure din Shakespeare,
Dulce femeie, Så mergi pe stråzi, E¿ti ca o mireaså ¿.a. Dar acest „orfism” de
celebra¡ii suav-contemplative este subminat de un mai plenar sentiment: premoni¡ia
destråmårii lumii, extinc¡iei ireversibile ¿i aneantizårii (Marea tåcere, Ca un sfâr¿it,
Stele albe se-aprind etc.). Putem vorbi, fårå a gre¿i, de un complex orfic în poezia
ulmenianå, trimiterile fiind frecvente ¿i în alte volume, precum Ce mai e nou cu
Apocalipsa: „În semn de tinere¡e eternå/ sunt gata så må împårtå¿esc din toate
filosofiile lumii,/ så-l învå¡ pe de rost pe Orfeu...”

Cu volumul La Babilon (1977) se produce o revenire mai abruptå în mundani-
tateaprozoaså în care curge „laptele negru” al imanentistei condi¡ii existen¡iale.
„Plesnind de veselie ¿i gudron”, cetatea din mitul biblic (robia babilonianå), cu
raportare la „cetatea” zilelor noastre, este evocatå aici într-o corporalitate ¿i substan-
¡ialitate sugerând ideea pierzaniei (jonc¡ionând cu viziunea expresionistå blagianå a
arhanghelilor „înseta¡i dupå adevår” ¿i, råtåcind prin baruri cu sângele ispitit de
concupiscen¡e, pierzându-¿i aureolele). Un spa¡iu devenit cetate „a pierzaniei”, în
care macinå deopotrivå „boala” ¿i „moartea” (La Babilon, Spleen, Când totul e
bolnav, Exod, Îngerul pervers, Spectacol etc.)... Memorabil este tabloul terifiant al
unui incendiu izbucnind într-un teatru, unde vreo 33 de poe¡i „î¿i recitau poeziile în
fa¡a unei såli arhipline”, atmosferå amintind, mutatis mutandis, de tragedia de la
„Colectiv”, petrecutå acum câ¡iva ani. Poemul denotå voca¡ia de gazetar a poetului
¿i spiritul unei cruzimi vizionare, autorul percepând astfel de tragedii ale vie¡ii nu
la modul unui sentimentalism compåtimitor ci în nota unui sarcasm negru, întors
deopotrivå spre sine ¿i spre lumea din jur. Este, altfel zis, acea, alienantå, în autos-
copia-i nemiloaså, „cruzime” a spiritului, evocatå în poema Så fie con¿tientå: „Så
fie con¿tientå de sine/ ¿i så se bucure de sine materia,/ så chiuie piatra, så cânte,
så-nnebuneascå de sine (...)// Te-ntrebi/ exist sau nu exist,/ aceasta-i tinere¡ea/ ¿i
cruditatea spiritului.”

Dupå „La Babilon”, volumele Uneltele Apocalipsei (1983, apårut, din pricina
cenzurii, sub titlul „Astrele negre”) ¿i Ce mai e nou cu Apocalipsa (1997) vin într-o
succesiune aproape fireascå, interogând o lume „fårå Dumnezeu” care „pretinde cå
nu a fost precedatå/ de nimeni,/ cum nu va fi urmatå/ de nimic.” (Istorie). „Dupå ce
voi muri”, spune poetul amintind de mucalitul spirit sorescian, „voi merge în vizitå
la Dumnezeu”, ducându-i „pu¡inåtatea de suflet” de care „s-a bucurat” pe påmânt,
deopotrivå cu „mica experien¡å de via¡å”, „dragostea cea mai infimå” ¿i „multa,
preamulta durere/ ¿i infinit de pu¡inul regret/ dupå lumea aceea”, „atât de minusculå/
cå n-o vede nici puricele/ ¿i nici plictiseala Ta sfântå/ nu-i agreeazå povestea.” O
poveste „ce arde fosforescent pe cer”, fa¡å de care poetul î¿i rezumå existen¡a cu o
ironie amintindu-ne iarå¿i de luarea în råspår din lirica ironic-fantezistå a lui Marin
Sorescu, un contemporan la modå: „Uitå ceea ce ai visat./ Ai renåscut în bra¡ele
mele./ Ai sårutat pe gurå ideea./ Ai perforat hymenul cosmogonic.” O fatå frumoaså,
înså, ni-l reaminte¿te pe Blaga din „Catrenele fetei frumoase”, mai pu¡in inten¡ia de
portretizare metafizicå într-un ritual al reluårilor definitorii întru surprinderea fas-
cinului specific: „O fatå frumoaså/ spalå toate påcatele lumii,/ dar o fatå frumoaså
e atât de rarå,/ uneori nici nu existå.”

ªi încå aceastå „explicitare” a titlului, dacå mai era nevoie: „Uneltele Apoca-
lipsei/ nu sunt altceva/ decât elementele/ logicii poetice/ în desfå¿urare” (xxx). Cam
ceea ce ne reaminte¿te de un articol teoretic al lui Macedonski din „Literatorul”
(Despre logica poeziei, 1880), mai exact de vestitul enun¡ laconic, care suna ca o
båtaie de ciocan în toaca modernitå¡ii noastre literare: „Logica poeziei este, dacå ne
putem exprima astfel,nelogicå la modul sublim”.

O imagine eponimå, care-l exprimå întru totul pe poet, la aceastå vârstå liricå,
avem în arta poeticå Proiect, «datatå 6 martie 1995»: „Proiectul meu de ultimå orå/
e så iau norii ¿i så-i trag la rindea,/ copacilor så le trag un perdaf/ inimii såi ard o
båtaie...” Pentru ce toate astea? se întreabå retoric poetul. „Pentru cå e primåvarå”,
argumenteazå ritos-insurgent, adåugând cå planul lui de ultim moment „e så må

spânzur de vråbii/ pentru a vedea ce mai e nou cu Apocalipsa.” Tâlcul e filtrat
într-o ter¡inå ce ne spune, cu puterea unei senten¡e indimenticabile, cå în întreaga
crea¡ie cosmicå „începutul” ¿i „sfâr¿itul” sunt congruente, concordante, congenere,
indisolubile, echivalente, fa¡å ¿i revers ale aceluia¿i Tot: „Apocalipsa a-nceput/ odatå
cu crea¡iunea/ confundându-se.” Poetul, ispitit de viziuni cosmogonice, îi considerå
vinova¡i pe „marii speciali¿ti ai cosmologiei”, pierdu¡i în calcule ¿i ipoteze, mårturi-
sind cå „nu-mi trebuie modele/ pentru facerea lumii,/ doar un ciripit de pasåre/ ca
impuls ini¡ial.” (Argument)

ªi, totu¿i, deodatå, uimit, poetul descoperå cå „universul existå”, cå „lacrima
Domnului (care la Blaga cådea în „mårile somnului”, n.n.) cade la fel ca pânå
acum/ în fiecare searå/ pe lume/ umplându-ne de luminå.” Atunci, de unde a apårut
în „ziarul ticålos” ¿tirea cå de Påmânt se apropie „cine ¿tie care asteroid/ så ne
îngroape în nefiin¡å”! Prilej, desigur, ¿i de a admira din nou stelele („femei sfinte”,
„acele viori aprinse ale lui Blaga” – A fost a¿a), amintindu-ne „de ve¿nicia/ impregna-
tå de scurtele noastre vie¡i”... De unde ¿i tåcerea autoimpuså „pentru a auzi mai
curat/ explozia facerii lumii” (Explozie). ªi totu¿i, moartea este trecere în altå dimen-
siune, Dumnezeu sfin¡ind deopotrivå via¡a ¿i moartea. Credin¡a în existen¡a spiritului
dincolo de forme este schi¡atå, într-o condi¡ionare optativå aproape distopicå astfel
în poemul Un sfâr¿it: „Dacå n-a¿ mai ¿ti nimic/ de mine, de tine,/ de tot ce continuå
så existe,/ de tot ce continuå så se nascå ¿i moarå// Nu mi-ar råmâne decât så må
spânzur/ împro¿când cu dispre¡ul meu/ tot universul.”

O examinare atentå se impune în privin¡a volumelor de Sonete, unde, pe
lângå aproape toate celelalte teme, revine în prim-plan erosul („erosodiada” ulmea-
nianå) cu multitudinea de implica¡ii (atitudini, semnifica¡ii tematice, simbolisticå
etc.). Virtuoz al acestei specii cu formå fixå, dl Radu Ulmeanu a dovedit, în paralel
cu discursul poetic în versuri libere ¿i albe, un talent poetic ce-a impresionat critica
literarå (Sonete din Nord, 1990; Sonete, 2018). Nu avem de a face cu o pierdere a
eului liric în contempla¡ii ¿i suavitå¡i, ci cu o frenezie morigeratorie întru apropierea
identitå¡ilor, printr-o dualitate de reprezentare ¿i transfigurare, prima definind ne-
lini¿tea sufleteascå iscatå de imperative existen¡iale, cealaltå inculcând con¿tiin¡ei
poetice o urgentå,chiar imperioaså salvare prin artå: „De ce-am dorit, iubito, så te
ferec/ între aceste reci coper¡i de carte?/ Doar pentru-a te feri pu¡in de moarte/ ¿i så
te scot pe veci din întuneric...” (LXIX). Poetul este un pigmalionic rapsod nord-dunå-
rean nemurind în marmora endecasilabilor ¿i rime feminine chipul iubitei, perseverând
cu dåruire ¿i har într-un orfism recuperator, precum eroul mitologic pe neuitata
Euridike („Så te înal¡, iubito, din tenebre”), apelând ¿i la rezonan¡a arhetipal-biblicå
din cartea „Facerii”: „precum ¿i Dumnezeu fåcu în zile/ de începuturi trup unei
copile/ pe care-apoi suflå cu duhu-i sfânt// så dea via¡å stinsului påmânt,/ vreau
cu-un sårut så te aprind ¿i scutur/ ca-n zbor aripa candidului flutur.” (De ce-am
dorit, iubito, så te ferec)

Contempla¡ia amintind de ritmuri dante¿ti, de apriline înfloriri botticelliene,
de fascina¡ia „doamnei brune” din sonetele shakespeariene, merge cåtre o misticå
transfiguratoare a erosului, de regåsit în sonetele voiculesciene. Scriind despre „Sin-
tagmele nop¡ii”, criticul Nicolae Manolescu re¡inea unele tråsåturi identitare ale
acestui lirism: „Tonalitatea elegiacå, melancolicå ne reaminte¿te uneori de Rilke ¿i
Blaga (ca ¿i unele motive), al¡i poe¡i care meritå a fi pomeni¡i în apropierea acestui
lirism somptuos, aproape liturgic, în discursivitatea cåruia descoperim, din când în
când, versuri extraordinar de frumoase, ca ni¿te pietre scumpe montate într-un
colier...” („România literarå”, XX, nr. 43, joi 22 octombrie 1987). Acela¿i critic
considerând cå avem de a face cu un „poet inteligent ¿i cultivat” care scrie „o poezie
de dragoste de cea mai purå esen¡å eminescianå”.

Reluându-¿i dupå ani buni editarea unor cår¡i de poezie (Climatul fulgerului.
Poeme regåsite, 2001; Pråpastia numelui, 2009), dl Radu Ulmeanu – afirmat între
timp ¿i ca robust ¿i autentic prozator postmodern în cadrul romanului politic ¿i de
moravuri: Chermeza sinuciga¿ilor, 2009; Siberii, 2017 – nu-¿i uitå temele ¿i motivele,
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reu¿ind câteva apari¡ii editoriale foarte interesante, rezumând astfel un tumultuos
destin poetic. Cele din urmå volume, înså, Ceea ce suntem (2016) ¿i Ab Urbe
condita (2020), filtreazå întreaga problematicå a universului poetic, reluând în noi
¿i noi crea¡ii întregul freamåt al liricii sale, dar în forme noi de realå sublimare
artisticå ¿i cu inten¡ionalitå¡i frecvente de artå poeticå. „Ceea ce suntem” încearcå o
definire complexå în plan existen¡ial, sufletesc ¿i spiritual. Poezia se vrea acum un
gest esen¡ializat ¿i „mai deschis spre lume decât moartea”, „nevroza sângelui care
na¿te universul/ se oglinde¿te stins în ochii mei” (Început de lume). ªi acum poetul
este încercat de senza¡ia déjà vu a „nimicniciei”: „Scriu o mo¡iune/ în fa¡a bå¿icii
sparte a eternitå¡ii” (Se duce ¿i anul). Timpul care macinå existen¡ele aduce cu sine
„toamna plumburie” ¿i amenin¡å cu „iarna iernilor/ ce nu va trece niciodatå” (O
toamnå), cu „deziluziile amare”: „totul e beznå, totul e disperare” –Påsåri ¿i stele.
Jocul „de-a toamna ¿i de-a moartea”, cântecul „påsårii negre” ori hieratica apari¡ie
a Îngerului nop¡ii dau un colorit grav de implacabilå înserare (o înnegurare de
amurg) lirismului de acum, o senza¡ie grea de imparabilå pierdere, de impas pre-
destinat, de unde versurile exasperant-deconcertante de felul: „Cum a¿ putea så ies/
din ecua¡ia îmbârligatå a propriei mele vie¡i”... Interoga¡ii, premoni¡ii, nelini¿ti,
pretutindeni un apåsåtor sentiment thanatic invadeazå cadrele poeziei, dând impresia
de monocord lirism doloric, de con¿tiin¡å zbåtându-se în pânza destinului. Înså¿i
iubirea, cu mirobolantul ¿i flamboiantul ei fascin de altådatå, este ceva de domeniul
trecutului, de unde sentimentul de tânjire dupå plenitudinea pierdutå. Cåutarea cu
îndârjire a iubirii de altådatå ¿i întreaga mitologie a unui eros pierdut „în valurile
vremii” nasc versuri de-a dreptul antologice precum acestea din Påsåri ¿i stele:

Må înghesuiam pe stråzi så te caut
de nicåieri nu venea niciun semn
în aglomera¡ia mare, precaut,
palpam ca un orb depårtarea cu bastonul de lemn

Må îmbrânceam cu toatå mul¡imea
dar nu te vedeam nici în sus, nici în jos,
eram disperat, chiar nu ¿tiu, mi-a
venit så cred cå totul e de prisos

Bâiguiam ¿i strigam în toate pår¡ile cui
ar fi fost dispus, nebun, så må-asculte,
imploram ajutor dupå-atâta umblet haihui
pe stråzile întortocheate ¿i multe

Nu erai, nu existai doar în parte
pe ici ¿i pe colo, ca o melodie pierdutå
ca un cuvânt råtåcit într-o carte
sau pe-o paginå ruptå cândva, în derutå

ªi de-atunci umblu mereu, strig mereu
så mi-o da¡i pe Cenu¿åreasa din noaptea de bal
prin¡esa descoperitå într-un basm etereu,
toatå de purpurå ¿i cristal

Mi se deschid poteci nenumårate în van
ducând spre deziluzii amare
nu mai am niciun vis, niciun plan
totul e beznå, totul e disperare

Ea stå undeva stråvezie, tåcutå
a¿teptându-må, bicisnic, så o gåsesc
precum lupul înfometat pe o ciutå,
precum anahoretul un duh supralumesc

Când doar mâna ar trebui s-o ridic ca så-i prind
mâna u¿oarå ¿i argintie
din care zboarå la cer, rând pe rând,
påsåri ¿i stele, vecie dupå vecie

Mårturisirea poeticå e de o sinceritate metalicå ¿i „taie” în carne vie (så ne
amintim cå Maiorescu considera „sinceritatea” condi¡ie sine qua non a poeziei de
valoare), de unde ¿i imaginile de mare for¡å, forjate în cuptorul marilor combustii!
Versul classic înainteazå într-o dureroaså simfonie modernå, desfå¿urându-se melo-
dic dupå o trudnicå prozodie, de unde ¿i farmecul elegiac al unei medita¡ii pacificate,
sapien¡iale.

Cu Ab Urbe condita (Editura Grinta, 2020), dincolo de orice trimitere real
istoriograficå, dl Radu Ulmeanu creeazå o simbolisticå a sintagmei, cåci a¿a cum
romanii obi¿nuiau så dateze anii ab Urbe condita (753 a. Ch.), adicå de la înfiin¡area
Romei, cåtre care duceau toate drumurile, cum se spune, tot a¿a ¿i poetul, prin acest
transfer de semanticå specialå, î¿i asumå, precum un „întemeietor” în domeniul
crea¡iei, orgoliul definirii unui alodiu spiritual, al unui univers liric de o specificitate
¿i diferen¡iere aparte. Ideea este bine camuflatå în paginile plachetei ¿i abia o gåsim
în textul-reper de la pagina 74, Så scriu un poem, una din artele poetice mårturisitoare,
din care în¡elegem dorin¡a de a compune ceva memorabil, esen¡ial, inaugural-fondabil,
în care så se regåseascå atât lumea propriilor tråiri ¿i viziuni („så scriu un poem
minuscul despre mine însumi/ în nemernicul exil”), cât ¿i „lumea asta care umblå
pe catalige/ sau cârje, cum se tåvåle¿te în pulbere, în praf de stele/ în råzboaie

nimicitoare, în nun¡i ¿i împreunåri extatice/ plåtindu-¿i intrarea pe poarta strâmtå a
lui Dumnezeu”). Poemul acesta, aspirând la integralitate ¿i esen¡ialitate, nu poate fi
decât „un poem uria¿ despre facerea lumii/ un ab Urbe condita despre måruntul
univers/ despre ora¿ul meu, despre o ¡arå care se degradeazå încet// så scriu o apoca-
lipså ca Ioan în exil/ la urma urmei facerea e sfâr¿itul/ unul ¿i acela¿i lucru”...

Avem a face, a¿adar, cu o con¿tiin¡å poeticå bine articulatå în viziunile fantas-
matice ¿i aspira¡iile sale, obsedatå de mai vechea convingere cå „facerea e sfâr¿itul/
unul ¿i acela¿i”, de unde ¿i acest grav accent pe imaginile extinc¡iei, degradårii
materiei ¿i destråmårii lumii. Iubirea înså¿i, – sentiment al plenitudinii ¿i în Sonetele
din 2018 exprimând „be¡ia sfântå” a transfigurårii spirituale ¿i complexul manolic
al zidirii în cariatidå (XXXV), - devine, prin absen¡å, dorin¡å ¿i adora¡ie, a¿teptare
¿i speran¡å, dar ¿i presentiment al risipirii ¿i pierderii, „hotar între luminå ¿i beznå/
delimitare între via¡å ¿i moarte” (Ce greu). E o fericire „niciodatå tråitå”, iar lipsa
femeii iubite gole¿te cerul sufletului de îngeri, de unde ¿i un opresiv sentiment al
salvårii exprimat într-o circumstan¡å aproape bacovianå, înnobilatå înså de sentimen-
tul transcenden¡ei: „Nu mai am niciun înger în preajmå, doar pe tine/ femeie de
påmânt, de zodie curricularå (...)// Pace vouå, pace vouå, paxvobiscum,/ oameni
îngurgita¡i de planeta vâscoaså,/ pace mie, pace ¡ie iubito,/ am båut un pahar de
stele, ia-må ¿i du-må acaså...” (Acaså)

Tråind tot felul de experien¡e, co¿maruri, deziluzii, în general o întreagå stare
existen¡ialå opresoare, poetul aduce în perspectivå târzie un elogiu iubirii (un fel de
spa¡iu al salvårii ¿i înseninårii, recunoa¿tere a unui reper stabil, de redresare într-o
dezorientare generalå). Op¡iune a unui håituit niciodatå uitatå, a unui lucid scufun-
dåtor în „Maelstromul fatal”, aiuritor al limitelor existen¡iale: „Iubito, sunt un bob
de nisip// Sunt o gâzå în fa¡a pliscului unei påsåri ucigåtoare// Un cerb håituit de
tigri, o gazelå în fålcile crocodilului,/ un plop încovoiat de-o adiere de vânt// Tu,
mamå a tuturor lucrurilor,/ îndreptå¡irea la existen¡å, via¡å ståpânind peste moarte”
(Fårå tine). „Principiul prim ¿i ultim al existen¡ei pare så fie iubirea”, ca o atrac¡ie
newtonianå a entitå¡ilor întru realizarea unitå¡ii androgine, mediteazå altundeva
poetul, constatând cå „logosul divin înseamnå iubire” încå de la facerea lumii „prin
energia care a explodat,/ în continuå transformare,/ mortificare/ prin îndepårtarea
de principiul prim”. Moartea nu ar fi decât întoarcere la iubire, de unde rugåmintea
adresatå divinitå¡ii: „Prin moarte nu facem decât så ne întoarcem la iubire/ conform
mårturiei celor care revin// Doamne, då-mi iubire cât timp tråiesc/ în aceastå pietrifi-
care numitå via¡å” (Principiu). Iubirea, despre care Dante spunea cå „rote¿te sori ¿i
stele”, este o „dulce povarå” tråitå de poet ca atare, drept „esen¡å a adevårului prim/
¿i a cuvântului din urmå”: „Apåsarea soarelui, a lunii ¿i stelelor/ purtate toate pe
cerul ochilor mei/ e singura, cea mai dulce povarå//Din când în când mi-e datå
povara iubirii –/ atunci spa¡iul din jurul meu se curbeazå,/ se curbeazå razele stelelor/
în jurul fåpturii de vis// picåtura ce umple paharul/ fåcându-l så se reverse/ spålându-mi
obrazul/ ¿i lumea// esen¡å a adevårului prim/ ¿i a cuvântului din urmå” (Picåtura).

Nefiind numai dorin¡å arzåtoare, amintire a faptului tråit sau definire palpabilå
a unui chip chemat din „valurile lumii”, iubirea e, desigur, ¿i contemplare senzualå
a formelor, în transfiguråri de morfologii sculpturale brâncu¿iene, precum în piesa
liricå Tors, ispitå de larg ecou mundan:

„De dupå u¿a lui Brâncu¿i må uit la tine
La torsul tåu de muzå care doarme lini¿titå
Ca un urcior umplut cu sevele miraculoase
Din care împåra¡ii lumii ar vrea så se înfrupte”
Un alt sentiment puternic, care vine mai de departe în poezia dlui Radu Ulmeanu

(a se vedea antologia Laptele negru, de la „Brumar”, 2008, cu o Prefa¡å de Gheorghe
Grigurcu) este acela reverberat de complexul thanatic, evocat fie în piese de un
laconism senten¡ial, uneori în lapidare monoversuri („Încet, încet, trupul meu se
pregåte¿te de moarte.” – Poem; „Tåvålire în smârcurile memoriei.” – Senectute),
fie în viziuni mai detaliate, ca în Uneori seara”, extinse la spa¡iul celest.

Tonalitå¡i ale poeziei blagiene în juxtapuneri enun¡iativ-imagistice (ca în Noapte
la mare), liricå asimilatå în profunzime ¿i nu råmaså în registrul epigonic, avem în
Odå, poem de o profundå caden¡å clasicå, cu viziunea amurgului marin, a luminii
¿i cerului nesfâr¿it, a apusului ¿i nop¡ii cu stele, învåluirii în cântecul iubirii ¿i, în
sfâr¿it, cu „marea tåcere” låsatå peste „dezastre”: „Intrå în mare amurgul/ ¿i toate în
lume curg/ iatå, plute¿te pe ape/ cuvântul demiurg// intrå în mine lumina/ ¿i cerul e
nesfâr¿it/ soarele moare în beznå/ noaptea grea a venit// totul în jur e iubire/ stelele
varså scântei/ cântecul nop¡ii se-ntinde/ peste noi, peste voi, peste ei// peste tåcerea
luminii/ ¿i tåcerile noastre/ se laså marea tåcere/ pe ale lumii dezastre”.

Tot de un ecou blagian – din Da¡i-mi un trup, voi mun¡ilor („Numai pe tine te
am, trecåtorul meu trup...”) – aminte¿te ¿i poemul Numai, debutând cu versul „Numai
la tine må gândesc, trupul meu strålucitor”, cu adresabilitate, înså, cåtre un eros
salvator, în timp ce la autorul Poemelor luminii jocul semantic råmâne la nivelul
dichotomiei antinomice trup trecåtor – suflet expansiv...: „Astfel må vaiet cå numai/
pe tine te am, trup al iubirii, strålucitor,/ mai strålucitor decât umbra acestui trup
din care/ abia råmâne suspinul”. Cå dl Radu Ulmeanu creeazå în spiritul unei originale
reflec¡ii poetice, fiind vorba de simultaneitå¡i ¿i paralelisme expresiv-imaginale, nu
mai e nevoie så repetåm: „Må råzbun pe floarea uciga¿å a cårnii/ care îmi cre¿te în
suflet/ otråvindu-må (...)// Dezbarå-må de mine însumi,/ må rog celui cu care nu
am nicio punte de legåturå,/ dezbarå-må de strigoii propriilor mele cuvinte.” (Må
råzbun)

Câteva piese fac jonc¡iunea sentimentului erotic cu menirea cuvântului de a
exprima, låmuri ¿i defini sufletul ¿i con¿tiin¡a poetului în rela¡ie cu lumea: „ce
alergare oribilå/ între a fi ¿i a nu fi/ dilema clasicå/ a îndrågosti¡ilor// între a såri în
abisul/ care te duce în stele/ ¿i a sta ¡intuit/ pe buza mormântului// cuvintele sunt
du¿manul neînduplecat/ rostindu-le î¡i descoperi inima/ tåcându-le î¡i tragi påmântul
deasupra”.
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Poezia „vine ca o duminicå fastå”, într-o primåvarå întârziatå „în care inimile
de ghea¡å/ încep så se topeascå ¿i picurå/ broboane de sânge însingurat”. „Plecarea”
femeii iubite umple cerul a¿teptårii de cuvinte, låsând impresia unei „despår¡iri”
fårå termen de întoarcere, fapt pentru care doar „cuvintele” mai pot ajuta la recupe-
rarea amintirii (Doar cuvinte). Acela¿i sentiment al „pierderii” ¿i invocarea lui
Iisus, într-o adevåratå „rugå” menitå a-i ajuta femeii iubite, întru amintire ¿i recupe-
rare din „valurile vremii”: „Då-i Doamne lini¿te ¿i putere/ då-i o stea sclipitoare/
de-al cårei tremur så se apropie/ al cårei glob så-l cuprindå în palme// S-o încålzeascå,
så-i mângâie sufletul/ så-i lumineze via¡a întreagå/ så-i aducå aminte de mine/ så
¿tie mereu cât o iubesc” (Isus te prinde de mânå).

Dacå rapsodul ne face impresia unui spirit modern cople¿it de imaginea renas-
centistå a unei „donna angelicata”, adoratå în termeni de misticå transcendentå,
femeia, înså, råmâne dincolo de linia rela¡iei, rece, distantå, pierdutå într-o tåcere
lipsitå de orice semnifica¡ie. Este, în general zis, absentå, ea, care spunea cå „nu
existå iubire, doar suferin¡å ¿i chin/ doar sângerare ¿i inimi zdrobite/ ¿i destine
ciuntite ¿i vie¡i/ din care nu se în¡elege nimic (...)/ pretindeai cå nici nu ne cunoa¿tem,
nu existåm/ având doar statutul de umbre/ (...)/ ne-am întors cu spatele unul la
altul/ am murit ¿i am înviat” (Råsårit). Într-un catren, intitulat Fårå de tine, poetul
caden¡eazå, în rime împerecheate ¿i interesante îmbinåri de ritm, irepresibilul senti-
ment fa¡å de „pierduta departe”: „Fårå de tine, fårå de tine,/ Numai scântei împlân-
tate-n retine./ Fårå de noapte, fårå de moarte,/ Numai cu tine pierdutå departe.”

Dintre versurile cu trimiteri la anumite arte poetice vom aminti poemul Mo¿te-
niri, din a cårui ultimå strofå în¡elegem cå, spre deosebire de fratele ¿i sora sa,
poetului i s-a håråzit o „mo¿tenire” celestå, cosmicå, în special povara unui destin
planetar: „Steaua Aldebaran ¿i steaua Conopus/ Luna deasupra Saharei ¿i cea de
deasupra oceanului/ Soarele din cer ¿i cel din påmânt/ Scåldându-mi obrajii”. În
general, o lume desacralizatå ¿i supuså destråmårii apocaliptice (precum în volumele
Uneltele Apocalipsei din 1983 ¿i Ce mai e nou cu Apocalipsa din 1997) se regåse¿te
¿i în paginile recentei apari¡ii editoriale. E o lume pe care poetul o tråie¿te, o simte,
cu „trompetele (ei) neglorioase”, cu „¡ipetele de påsåri”, cu „aburul puturos ¿i de
zoaie”, cu „lacrimile uscate pe fa¡a copilului/ påråsit de pårin¡i” etc. O lume din
care Dumnezeu s-a retras sau de la care Divinitatea ¿i-a retras fa¡a, îngerii råtåcesc
prin bordele /baruri (ca la Blaga, în versurile lui expresioniste din „Laudå somnului”,
1929), cu codoa¿e fals evlavioase ¿i ierarhi arghirofili pierdu¡i într-un bizantinism
de fa¡adå, o lume cu biserici pråbu¿ite în larma clopotelor ruginite, prin ruinele
cåreia Iisus se plimbå mâhnit (Trompete). O lume de Babilon contemporan, la apa
cåruia merge så-¿i spunå påsurile „negre” poetul Radu Ulmeanu...

„Må dor falangele armatei de cuvinte/ chipul femeii iubite må urmåre¿te peste
tot” (Nu ¿tiu), mårturise¿te poetul, aflat „la pas, pe culmile progresului” în vremuri
de „viru¿i/ de corup¡ie/ de prostie”: „La pas, la pas, la popas/ la råspasuri, bypassuri/
pentru literatura ce gâfâie, rârâie, mârâie, sfârâie/ pârâie din încheieturi”. Regele a
murit, coroana atârnå pe un umår de scaun, dar urechile lui au råmas la pândå. „ˆara
are cu totul alte griji”, hotarele „sunt mai nesigure ca oricând”, iar poporul, flåmând,
„abia o duce de pe o zi pe alta”. Delfinul råtåce¿te drogat într-o cârciumå, ¿ambelanul
bântuie prin „palatul pustiu”... Totul zboarå, totul se pråbu¿e¿te (Paradis). ºara
întreagå, un „paradis devastat”, cum titra ¿i Blaga într-un poem omonim.

Sub un cer cu soare de martie, strecurat printre nori, în ora¿ul cu aparen¡e
în¿elåtoare nu se vede „nimic ciudat”, copiii sunt la ¿coalå, oamenii lucreazå, pen-
sionarii ¿i al¡i råtåci¡i „umblå de colo colo pe stråzi”. „Aståzi s-au sistat zborurile
din ¿i cåtre Italia”, consemneazå poetul, amintindu-¿i de plimbårile de altådatå „pe
malurile râului/ ce stråbate ora¿ul”: „Î¡i faci cumpåråturile ¿i te îndrep¡i spre caså/
î¡i speli mâinile cu såpun numårând cele 40 de secunde/ recomandate de medici/ ¿i
te a¿ezi la masa la care î¡i scrii poeziile direct pe calculator/ ca un destoinic exem-
plar al secolului XXI”.

 În aceste mâhniri ¿i ironii sarcastice, rezonând cu intui¡iile ¿i viziunile fantas-
matice din volumele mai vechi axate pe obsesia apocalipticului, poetul aduce realitatea
zilelor noastre, ultimele piese ale volumului vorbind de „dragostea în vremea corona-
virusului”, de „zumzetul panicii” ce a cuprins ¡ara ¿i lumea în primåvara lui 2020:
„dupå evenimentele de luat în seamå// cum ar fi cå mai vine sau nu primåvara/ cå
mai cântå sau nu privighetoarea ¿i apoi ciocârlia/ geloase una pe alta// ¿i må întreb
ce så mai fac eu cu aceste versuri/ dacå oricum lumea e plinå de cântec/ dacå moare
sau nu cineva/ sau fuge din izolare/ împrå¿tiindu-¿i cu nepåsare buchetele de tran-
dafiri/ pe sicriele încå descoperite/ dragostea scâlciatå la vremea coronavirusului/
este totu¿i pasårea ce cântå ziua ¿i noaptea/ fårå vreo gelozie, fårå invidie/ cu ochii
rotunzi deschi¿i cåtre Dumnezeu” (Nu se vede nimic ciudat în ora¿).

Ab Urbe condita (2020) rezumå, de fapt, substan¡ialitatea unui univers poetic
bine închegat ¿i conturat artistic (lumea supuså destråmårii, erosul ca retråire omagialå,
complexul thanatic, poetul împovårat de con¿tiin¡a limitelor, arta ca transfigurare
¿i salvare a spiritului, „vremea coronavirusului” într-o ¡arå „nea¿ezatå”...). Aceastå
reluare limpede a problematicii lirice, aduså la zi, din nou cucerind prin fervoarea
ei expresivå, recomandå, cu deplinå îndreptå¡ire, un poet matur, constant în op¡iunile
sale artistice, exprimat în registre panoramice, remarcabil prin dic¡ia ¿i ritmul sus¡inut
al viziunilor sale fantasmatice, de o netrucatå sinceritate.

Pentru ca în volumul „Dincolo de abis” (2021) poetul, asumându-¿i stoic iposta-
za de „cavaler al tristei figuri”, så opteze, în sfâr¿it, pentru o pacificare a sufletului,

pentru o armonizare a contrariilor de tot felul, într-o imperioaså nevoie de clarificåri
liminare, concedând cå vie¡uim laolaltå în aceastå „curticicå” pe care ne-a dat-o „în
marea lui bunåtate/ chiar Dumnezeu”. Realizând „absurdul” condi¡iei existen¡iale,
ce suntem noi „la scara universului” se întreabå într-un discurs litotic ¿i poetul
nostru: „Påmântul e cât un microb, sau a miliarda parte din acesta/ iar Dumnezeu,
în marea lui bunåtate/ a hotårât så-i facå pe Adam ¿i pe Eva/ tocmai pe aceastå
miliardime de microb/ el fiind aici o miliardime de miliardime// iar noi, câteva
miliarde de asemenea minuscule miliardimi/ avem din când în când impresia cå
suntem centrul lumii/ singurii în univers, alåturi de Dumnezeu”. Iar acest Dumnezeu,
tot noi credem, cå „nu are nimic mai bun de fåcut/ decât så se preocupe de soarta,
de binefacerile/ ¿i de påcatele noastre”... Astfel, „iubirea”, temå de drum lung, de
idealizåri ¿i revela¡ii supreme în poezia lui Radu Ulmeanu, î¿i are ca veritabil pandant
spiritual metafora „crea¡iei”, a „cântecului”, difuzând un semantism complex, din
care de re¡inut este sensul ascensional, metafizica poeziei cu nåzuin¡ele ei de transcen-
den¡å ¿i spiritualizare fiind înså¿i atingere de Dumnezeu: „Circumvolu¡iunile creierului
omenesc/ s-au modelat dupå cântecul påsårii/ de aceea când o aud/ mi se pare cå må
întorc acaså/ în patria lui Dumnezeu” (Legendå). Sunt mai multe piese lirice în care
adresarea directå cåtre un Dumnezeu iubitor ¿i iertåtor denun¡å pacifismul unui
sentiment de autumnalitate (stadiu în care orice eventualå ucronie e simplu exerci¡iu
retoric), un fel de confesivitate care ne aminte¿te de „taifasul” arghezian cu „mo¿ul”
risipit într-un panteism atotcuprinzåtor al gospodåriei, grådinii, livezii etc.: „Înva-
¡å-må Doamne toate lec¡iile despre iubire/ la care am lipsit de la ¿coala ta/ ¿i få-må
så uit partea întunecatå/ din istoria lumii// A¿ veni ca un ¿colar cuminte la orele
tale/ cu ghiozdanul ticsit de cår¡i/ (...)/ Mai pune-mi ¿i o stea pe un umår/ pe altul/
sau chiar în frunte/ dacå nu m-ar pârjoli prea tare// Acolo, în împårå¡ia ta/ asta nu
se pune la socotealå/ când înve¡i alfabetul/ cu alfa ¿i omega” (Rugå).

Sentimentul dominant este al limitei atinse, al capåtului de cale, de un dolorism
ce atinge toatå claviatura tematicå, odatå ce våzul poetului påtrunde „dincolo de
abis” realizând cå, sub ochiul „Atotputernicului”, î¿i va cåpåta ¿i el starea de redemp¡i-
une. Desigur, viziunea aceasta de antropogenezå biblicå, învåluitå într-o blândå
ironie, deloc fantezistå ¿i foarte aplicatå fiin¡ei umane în general, nu e „spectacol”
liric, fantezist, trimi¡ând la vreo manierå liricå (prévertianå, sorescianå etc.), ci
reflec¡ie onto-liricå a¿ezatå, ba chiar convingere exprimatå deseori, vizând fie anume
„cutremure ale fiin¡ei” fie „desfåtåri picurate de zei peste noi”, toate plåtite cu
„pre¡ul suprem”. Pigmentându-¿i poezia cu elemente livre¿ti, aceasta nu devine
deloc livrescå, dimpotrivå ne întåre¿te convingerea cå ea izvorå¿te dintr-o îndelungatå
„experien¡å” de laborator filtratå în arte poetice de limpiditå¡i cristaline ¿i profunzimi
etherice. Intrarea în rezonan¡å cu simboluri celebre ale poeziei universale din registrul
ascensionalitå¡ii („Corbul” lui Poe, „Albatrosul” lui Baudelaire etc.) este totodatå ¿i
o dovadå de situare lucidå în specificitatea ¿i diferen¡ierea genului: „Poe¡ii sunt
påsåri zburând/ peste miracolele ¿i dezastrele lumii”... Poetul simte din plin durerea
„cuvintelor” care-i fulgerå prin trup „ca ni¿te påsåri plutind grele/ spre noapte”,
având totodatå viziunea unor premoni¡ii ineluctabile de felul celei din piesa „Port”:
„må a¿teaptå o corabia cu pânzele umflate în vânt/ în portul plin de forfota marinarilor/
a negustorilor de istorii/ a pescarilor ame¡i¡i/ de alcoolurile iluziei/ sunt singurul
treaz/ sunt singurul care pleacå”.

Spectrul tematic al poeziei din urmå degajå plenar un acut sentiment al târziului,
de o triste¡e care, necåzând în deznådejdi, î¿i poartå demn, pe umerii poeziei, înfio-
rarea, con¿tiin¡a limitelor, a „muceniciei” existen¡iale, a finitudinii. O „sintezå” a
temelor men¡ionate (universul, dragostea, cartea, amintirea „lumii pierdute”) am
avea-o în poemul parcimonios de enun¡iativ, emotiv de laconic intitulat „Reflexii”:
„Un întreg univers/ în sufletul meu// o dragoste fårå capåt/ în inimå// un surâs pe o
filå de carte/ ce se deschide// o stea legånând amintirea/ unei lumi dispårute”.

Însu¿i titlul volumului sugereazå exact sensul „marii treceri”, al „abisului” în
care pânå la urmå toate cad – matcå a ¿uvoiului acherontic din poezia lui Blaga. Îl
regåsim, pe lângå un Bacovia al materiei care se aude „plângând”, atât pe poetul
„marii treceri” ¿i al „verii de noiembrie”, cât ¿i pe memorabilul traducåtor al „Epilo-
gului” lui Rainer Maria Rilke, påstrându-se pânå ¿i ritmica lui Blaga, dar altfel
spus, ulmenian, oarecum ca replicå accentuând ideea „vie¡ii” ce ne a¿teaptå „dincolo
de abis”: „Murim câte pu¡in/ în fiecare zi/ chiar fårå a pleca// lacom e timpul/ care
ne månâncå/ din via¡a chinuitå/ pe fa¡a påmântului// ceea ce conteazå/ dupå cele
înfåptuite/ e moartea cea mare/ cum îi spune Rilke// dar ¿i mai mare/ e via¡a care
vine/ dincolo de abis” (Abis). ªi totu¿i, existå, crede cu tårie poetul, ¿i dincolo de
aneantizare, via¡å, ¿i a¿a cum Dumnezeul din univers nu e de gåsit prin alte sfere
decât în inima sa, tot astfel ¿i poezia, cu indimenticabilele-i virtu¡i salvatoare, este
în måsurå så instituie, în cadrele imaginarului såu artistic, marele salt dincolo de
abis...

Poet eponim pentru Nordul îndepårtat al ¡årii, un septentrional la fruntarii,
sub våpåi de stea polarå, dl Radu Ulmeanu tråie¿te deopotrivå dramele lumii ¿i pe
acelea ale Cuvântului, raportate la propriile-i experien¡e de via¡å, de unde regimul
reflexiv-doloric ¿i ideatic-redemptiv, dincolo de aparenta calmitate, al operei sale,
coerentå în întregul ei, original articulatå în viziune ¿i expresivitate.Totul ilustrând
un destin liric în desfå¿uråri deopotrivå organice ¿i ini¡iatice, imanente ¿i transcen-
dente, iluminårile arcului voltaic mårturisind cå poetul face parte, dupå o fericitå
sintagmå blagianå, din categoria poe¡ilor de linie înaltå...

ZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEA
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CENTENARUL REVISTEI „ARHIVELE OLTENIEI”TTTTTudoudoudoudoudorrrrr NeNeNeNeNedelcedelcedelcedelcedelceaaaaa
Revuistic, anul 1922 este extrem de prolific. Apar reviste importante

consemnate ca atare de istorie, precum Cugetul românesc (februarie 1922,
Bucure¿ti, lunarå, sub conducerea lui Tudor Arghezi ¿i Ion Pillat, secretar
de redac¡ie: Dosil Munteanu); Flamura. Literarå ¿i artisticå (1 aprilie,
Craiova, lunarå, cu El. Farago, F. Aderca, Tudor Mu¿atescu); Nåzuin¡a.
Literatura, ¿tiin¡a ¿i arte (5 aprilie, Craiova, lunarå, cu El. Farago, S.
Mehedin¡i, I. Dongorozi, Perpessicius, Victor Eftimiu, F. Aderca, N.M. Con-
deescu, M. Dragomirescu etc.); Contemporanul (3 iunie, Bucure¿ti, såp-
tåmânal, apoi lunar, de Ion Vinea, având colaboratori: I. Barbu, Marcel
Iancu, F. Aderca, Tudor Arghezi, B. Fundoianu, Camil Petrescu, I. Pillat,
Mircea Eliade, C. Brâncu¿i, Mili¡a Petrescu, ªt. Roll etc).; Clopotul (20
octombrie 1922, revistå avangardistå, conduså de H. God).

Între aceste publica¡ii periodice, în Cetatea Båniei apare, în ianuarie
1922, revista „Arhivele Olteniei” publica¡ie trimestrialå, având caracter
enciclopedic, sub direc¡ia dr. Charles Laugier ¿i a unui comitet format
din ªtefan Cruceru (Craiova), T.G. Bulat (Rm. Vâlcea) ¿i Al. Bårcåcilå
(Turnu Severin), secretar de redac¡ie fiind C.D. Fortunescu, spiritul acestei
reviste (în anul urmåtor el devine codirector, apoi director din 1926).

Emana¡ie a Societå¡ii „Prietenii ªtiin¡ei”, filiala Craiova, Arhivele Olte-
niei s-a impus în peisajul revuistic al vremii (prima revistå din Oltenia a
fost Mozaicul fondat ¿i condus de C. Lecca) prin personalitå¡i de prim
rang ai culturii române, istoricii: N. Iorga, I.C. Filitti, I. Minea, C.S. Nicola-
escu-Plop¿or, D. Tudor, D. Berciu, Ion Donat, I. Iona¿cu, filologii: Ion Bianu,
Perpessicius, M. Tomescu, Dan Simonescu, Ion Biberi, Barbu Theodores-
cu, El. Farago, N. Milcu, N. Burlånescu-Alin, Ion Dongorozi, fra¡ii Savin,
Eugen ¿i Paul Constantin, folclori¿ii: Teodor Bålå¿el, Ion N. Popescu, Lu-
cian Costin, ªt.St. Tu¡escu, G. Catanå, I.N. Dumitrescu-Bistri¡a, etnogra-
fii: C.I. Karadja, Al. Tzigara-Samurca¿, geografii: G. Vâlsan, I. Simionescu,
matematicianul: G. ºi¡eica etc.

Apårutå în 130 de numere, timp de peste douå decenii – 1922 decem-
brie 1943 (a apårut ¿i în perioada 1944-1946, dar nu s-a difuzat datoritå
vremurilor politice), Arhivele Olteniei ¿i-a propus ¿i a reu¿it så cuprindå
„un imens material privind trecutul acestei provincii, fårå de care nu se
va putea scrie istoria Olteniei”.

Trimestrialå, apoi „bimestrialå” sau „bilunarå”, revista apare încå
din primul an, prin stråduin¡a lui Laugier, cu un profil enciclopedic cu o
bunå orientare, adecvantå scopurilor propuse, ¿i coopteazå colaboratori
din întreaga Oltenie, iar mai târziu ¿i din alte zone ale ¡årii îndeosebi din
Banat.

În articolul program Primul cuvânt, Laugier ne dezvåluia inten¡iile
revistei, care „va nota toate mi¿cårile de actualitate ¿i mai cu seamå va
cerceta ¿i publica materialul documentar pentru trecutul Olteniei”, ¿i
solicita colaborarea intelectualilor one¿ti, fåcea apel la învå¡åtorii ¿i preo¡ii
satelor pentru strângerea de material folcloric. C.D. Fortunescu trece ¿i
el, din anul al doilea, la conducerea revistei, alåturi de Ch. Laugier care,
în 1924, îi laså întreaga grijå a direc¡iei.

Într-o scrisoare deschiså, Laugier recunoa¿te acest lucru oficial:
„munca datå pe din douå la început, a råmas din al treilea an întreagå
asupra ta. În atare împrejuråri socotesc cå pentru anul ce vine - al V-lea-
se cade så-¡i las nu numai munca, dar ¿i întreaga cinste de a conduce
revista noastrå”.

Publica¡ia Arhivele Olteniei este îndeosebi legatå de numele lui C.D.
Fortunescu, personalitate marcantå a vie¡ii culturale din Oltenia. El este
acela care îmbunåtå¡e¿te aspectul grafic al revistei, poartå o imenså co-
responden¡å cu marcante personalitå¡i ale culturii române¿ti, ¿i în arti-
colul program fixeazå adevåratul schelet al „acestui program istoric ¿i
cultural al Olteniei ¿i Banatului”, anun¡å îmbunåtå¡irea con¡inutului ¿i
func¡ionarea revistei cu urmåtoarele rubrici: 1) Studii ¿i cercetåri; 2) Olte-
nia istoricå: documente, inscrip¡ii, monumente, mårun¡i¿uri; 3) Oltenia
arheologicå: preistorie, epoca migra¡iilor, arheologie romamå, medievalå
¿i româneascå; 4) Oltenia folcloristicå (literaturå popularå, credin¡å ¿i
obicieiuri, me¿te¿uguri ¿i artå ¡åråneascå, graiuri); 5) Oltenia naturalistå
(geologie, paleontologie, antropologie, florå ¿i faunå, etnografie, astronomie
¿i meteorologie); 6) Oltenia culturaå; 7) Note ¿i comunicåri de naturå mai
generalå ¿i cuprins feluri putând depå¿i cadrul regionalismului; 8) Recen-
zii (de cår¡i ¿i reviste). Mai amintim cå a func¡ionat ¿i o rubricå intitulatå
„Cronica ¿tiin¡ificå”, iar cu anul al VI-lea, nr. 29-30 din 1927, Const. V.
Obedeanu deschide cu articolul Petre Obedeanu rubrica „Figuri istorice
oltene”. Fortunescu mai înfiin¡eazå rubrica „Oltenia literarå ¿i artisticå”,
pentru a se pronun¡a asupra crea¡iei scriitorilor la „Note pe marginea
cår¡ilor”. Astfel, avem o imagine fidelå asupra preocupårilor ¿i con¡inutului
revistei.

Arhivele Olteniei apeleazå sistematic la cititori pentru strângerea de
material naturalistic, folcloristic, dar în special pentru „documente, acte
vechi, condici, însemnåri sau coresponden¡å prezentând importan¡å
pentru låmurirea trecutului Olteniei” ¿i pentru strângerea de „gazete
tipårite în Oltenia înainte de 1880".

Sprijinitå foarte pu¡in de oficialitå¡i, sus¡inându-se din dona¡ii ¿i
îndeosebi din banii lui C.D. Fortunescu, tråind zilele agitate ale råzboiului,
revista reu¿e¿te totu¿i så supravie¡uascå pânå în 1943. Este meritul lui
C.D. Fortunescu, de a fi solicitat studii din ce în ce mai ample colabora-
torilor, de a fi recenzat aproape toate cår¡ile ¿i revistele sosite la redac¡ie.

Dintre toate domeniile cunoa¿terii, cel mai bine ilustrat este cel al
istoriei, multe studii ¿i aståzi actuale. Re¡inem îndeosebi, pentru partea
Olteniei romane, colaborårile lui D. Tudor cu: Colec¡ii de antichitå¡i din

Oltenia, Découvertes archéologiques a Sucidava et
dans le environs, Morminte romane din jude¡ul
Romana¡i, ¿i pe cele ale lui Al. Bårcåcilå - Monu-
mentele religioase ale Drubetei cu noi descoperiri
arhelogice, Les thermes romains de Drubeta.

Cercetåri asupra Olteniei preistorice întrebând
N. Plop¿or (Cercetåri preistorice ¿i cuaternare, Cu privire la desenurile
preistorice din pe¿terile Gorjului) ¿i D. Berciu (Arheologia preistoricå a
Olteniei, Un câmp de urne în jude¡ul Roamna¡i etc.).

Ocupa¡ia austriacå în Oltenia este studiatå competent de Ioan C.
Båncilå, T. G. Bulat, Mihail Popescu, Alexandru Vasilescu ¿i al¡ii. Demne
de amintit sunt ¿i studiile lui I.C. Filitti despre Banii ¿i caimacamii Craio-
vei, Oltenia ¿i cârmuitorii ei, 1391-1831, Banatul Olteniei ¿i Craiove¿tii,
Craiove¿tii ¿i rolul lor politic, sau cele ale lui Ion Donat despre Oltenia în
sec. al XIX-lea, Funda¡iunile religioase ale Olteniei, Hotarele Olteniei etc.
Mai amintim articolele lui Const. I. Karadja (despre cålåtori stråini ¿i
cronica lui Senastian Münster), colaborårile unor istorici de seamå: Aurel
Sacerdo¡eanu, Emil Vârtosu, N. Bånescu, Ion Iona¿cu, la care, se adaugå
contribu¡ia istoricilor locali – D. Mil. Demetrescu, N.G. Dinculescu, Gigi
Orman, Dem D. Stoenescu, C.V. Obedeanu, ªt. Nicolaescu, I.V. Câncea,
Ilie Chiri¡å etc.

Contribu¡ii folclorice mertitorii, culegeri de folclor trimit revistei: Lu-
cian Costin, ªt. St. Tu¡escu, Iosif N. Dumitrescu-Bistri¡a, Rådulescu-Ru-
dari, N. Plop¿or, T. Bålå¿el, Dem. Izverniceanu.

În privin¡a istoriei ¿i criticii literare re¡inem permanentele cronici
caracterizate prin obiectivitate ¿i sinceritate ale lui C.D. Fortunescu, stu-
diile închinate lui Dionisie Eclesiarhul de cåtre mai mul¡i cercetåtori,
articolele lui M.D. Ioanid (Aspecte din fresca Junimistå a lui E. Lovinescu
¿i Incon¿tientul în literaturå), Påunescu-Ulmu (cu mai multe studii despre
via¡a ¿i opera lui Eminescu), Perpessicius (despre N. Milcu), Ion Minea
(despre B.P. Hasdeu) etc.

Se fac traduceri, pu¡ine, din Leopardi, E. Rostand, Mallarmé, Paul
Valery. Cu poezie colaboreazå B.P. Hasdeu (inedit), Dem. Basarabeanu,
ªtefan Bålce¿ti, M.D. Ioanid, Elena ¿i Coca Farago, Sabina Paulian, iar
cu prozå: N. Milcu, Doina Bucur, I. Dongorozi, Paul Constant, Nicolae al
Lupului, Gib Mihåescu ¿i al¡ii.

În Arhivele Olteniei apar ¿i numeroase preocupåri bibliografice; se
publicå studii teoretice de istoria cår¡ii ¿i a tiparului, precum ¿i bibliografii
speciale. Existå ¿i preocuparea continuå de a se recenza detaliat majorita-
tea cår¡ilor ¿i a principalelor reviste sosite la redac¡ie.

Studiile de istoria scrisului ¿i tiparului sunt semnate de N. Iorga (O
fabricå de hârtie lângå Cozia), Ioan Bianu ( Despre „moara” de hârtie), T.
G. Bulat (ªtiri nouå asupra fabricii de hârtie din Oltenia), V. Dråghiceanu,
C.N. Mateescu, M. Theodorian-Carada, Marcel Romanescu,
Nicolaescu-Plop¿or, C.D. Fortunescu ¿i al¡ii.

Revista ne ¡ine la curent cu activitatea bibliotecilor din întreaga Olte-
nie la rubrica „Oltenia culturalå”, semnatå ¿i aceasta aproape numai de
C.D. Fortinescu. Existå preocupåri ¿i de istoria bibliotecilor. Astfel, Ion
Iona¿cu, bazat pe documente inedite ¿i pe o bogatå bibliografie, consacrå,
în studiul såu- Istoricul månåstirii Hurez), un întreg capitol bibliotecii
Hurezului.

Contribu¡ii importante pentru istoria presei în Oltenia aduc în primul
rând Barbu Theodorescu (Contribu¡ii la istoricul presei oltene) ¿i C.D.
Fortunescu (Vechi publica¡ii din Oltenia, Contribu¡ii asupra presei din
Oltenia, Din ziarele vechi ale Craiovei. Acesta din urmå folose¿te ca în-
dreptar Publica¡iunile periodice române¿ti, „o lucrare - cum afirmå el -
de mare folos pentru cercetåtori, ¿i care ar trebui retipåritå cu punerile
la punct ¿i completårile de rigoare måcar pânå la 1914". Mai amintim pe
Dem. D. Stoenescu cu articolul O revistå literarå în Craiova în 1889, pe
Theodorian-Carada cu unele Contribu¡ii la istoria presei din Oltenia, ¿i
pe Ioan N. Popescu cu Revista de folclor.

Bibliografia intrå ¿i ea în preocupårile revistei. Astfel, Barbu Theodo-
rescu publicå Contribu¡ii la o bibliografie a Olteniei, Ce a scris despre
Oltenia d. profesor N. Iorga, Dumitru Berciu se ocupå de Bibliografia Ol-
teniei preistorice, Constan¡a Cråsnaru de Bibliografia faunisticå a Olte-
niei, Constantinescu Constan¡a ¿i Patri¡a Petrescu de Bibliografia floris-
ticå a Olteniei. De fapt, prerocupårile bibliografice asupra Olteneiei au
stat în aten¡ia direc¡iei revistei. C.D. Fortunescu ¿i Ion Donat, în vederea
întocmirii unui Dic¡ionar geografic ¿i istoric, simt nevoia alcåtuirii unei
„amånun¡ite bibliografii care så cuprindå absolut toate lucrårile monogra-
fice, colec¡iile de documente ¿i periodicele de tot felul tipårite în ultimele
7-8 decenii”. În 1932, Ion Donat în Bibliografia istorico-olteanå sus¡inea
întocmirea unei „bibliografii generale a istoriei oltene” ¿i a gåsit necesar
ca, pentru publica¡iile istorice ¿i colec¡iile de documente tipårite, så se
elaboreze câte un repertoriu bibliografic.

Reprezentând de fapt un fi¿ier monografic al vie¡ii culturale ¿i spiri-
tuale a regiunii, datoritå colaboratorilor de prestigiu pe care i-a avut ¿i
datoritå publicårii unui imens ¿i valoros material, numero¿i cercetåtori
se intereseazå de revista Arhivele Olteniei ¿i aståzi, dupå 50 de ani de la
apari¡ie.

N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. La Editura ªtiin¡ificå ¿i Enciclopedicå, gra¡ie scriitorului ¿i editorului prin
excelen¡å, Niculae Gheran, în necesara ¿i solicitatå colec¡ie „Bibliografii”, în 1983, a
apårut ¿i bibliografia exhaustivå, adnotatå a revistei „Arhivele Olteniei” (1922-1943,
376 p.), o lucrare apreciatå ca atare de cercetåtori.
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Întotdeauna OCTAVIAN DOCLIN...

Deja doi ani fårå Octavian Doclin...
Îmi amintesc totul de parcå ar fi fost ieri... Vizita la spital, cartea lui

Nu¡u Cårmåzan, revistele „Boc¿a culturalå” ¿i „România literarå” - cele
din urmå lecturi ale Poetului -, bucuria revederii, planurile ¿i, mai ales,
optimismul pe care-l revårsa asupra noastrå cu generozitatea-i caracte-
risticå... Tot îmi amintesc... Era vineri ¿i era bine... Apoi, duminicå... n-a
mai fost bine... ªi a venit vestea... pe care eu cu greu am crezut-o...

De¿i au trecut doi ani, întotdeauna când lucrez sau planific ceva,
må întreb „oare ce-ar fi spus Tavi?” ¿i parcå m-a¿ repezi la telefon så-l
sun... Dar... „când s-a împlinit vremea/ plecårii din poem/ el, poetul,
nepåsåtor/ mai degrabå decât la¿/¿i-a luat råmas bun/ numai de la
poemå/ din cortul celui dintâi/ s-a auzit doar un prelung/ hohot de râs.”
(Hohotul de Octavian Doclin)

Poetul Octavian Doclin Chisåli¡å s-a nåscut în 17 februarie 1950 în
comuna Doclin din Cara¿-Severin ¿i s-a stins în 11 februarie 2020, la
Re¿i¡a.

Profesor, referent cultural, scriitor, editor, Pre¿edintele Funda¡iei
Cultural-Sociale OCTAVIAN DOCLIN Re¿i¡a; redactor-¿ef al revistei „Re-
flex - artå, culturå, civiliza¡ie” (Re¿i¡a) ¿i coordonatorul Bibliotecii Reflex;
director al Editurii Modus (Modus P. H.) Re¿i¡a, dar, mai ales, un sensibil
¿i talentat Poet, Octavian Doclin a låsat în urma sa 50 de volume de
autor ¿i multe ¿i importante colaboråri la reviste ¿i volume colective.

Din anul 1982 este membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR),
iar în perioada 1990 – 2005 a fost membru în Comitetul de conducere al
Filialei Timi¿oara a USR; de asemenea este membru al Uniunii Ziari¿tilor
Profesioni¿ti din România ¿i membru al Societå¡ii de ªtiin¡e Filologice din
România, Filiala Re¿i¡a.

În anul 1968 a avut loc debutul absolut în  revista Vîrste cårå¿ene a
Liceului din Grådinari, an I (1968), nr. 1 (cu grupajul de versuri „Trei
teme despre me¿terii lutului”, semnat Oct. Chisåli¡å), p. 8; în revista Ori-
zont, Timi¿oara, an XXI (94), nr. 6, iunie 1970 (semneazå pentru prima
datå cu numele literar adoptat de atunci, Octavian Doclin), cu poezia
„Galilei”, p. 58 (Atelier poetic); în 1970, debuteazå în volumul „Ritmuri
din Þara lui Iovan Iorgovan”, o culegere de versuri îngrijitå de Petru Oallde
¿i prefa¡atå de Pavel Bellu, iar debutul editorial se produce în 1979 cu
volumul Nelini¿tea purpurei, un volum de poeme care beneficiazå de pre-
zentåri ale unor importan¡i scriitori precum Anghel Dumbråveanu ¿i
Gheorghe Grigurcu.

Apoi poetul î¿i revarså talentul, iar scriitura sa curge în mai multe
volume (50), unele în mai multe edi¡ii ¿i în mai multe limbi.

Un volum frumos, (cea de-a 49-a carte),  pe care poetul îl a¿tepta cu
bucurie ¿i mândrie, fiind apårut sub egida Editurii Academiei Române
din Bucure¿ti, în ciclul „O sutå una de poezii” este chiar a¿a intitulat „OOOOO
sutsutsutsutsutååååå     ¿¿¿¿¿i una de poeziii una de poeziii una de poeziii una de poeziii una de poezii”, un volum pe care Octavian Doclin nu a apucat
så-l vadå, trudit de Ada D. Cruceanu, cu o prefa¡å de Zenovie Cârlugea ¿i
cu repere critice purtând semnåtura unor importan¡i scriitori români:
Cornel Ungureanu, Gheorghe Pitu¡, Petre Stoica, Lauren¡iu Ulici, Al. Cis-
telecan, Alexandru Ruja, Marian Popa, Cornelia ªtefånescu, Paul Aretzu,
Mircea Martin, Cristian Livescu, Simona Grazia-Dima, Ionel Bota, Marian
Barbu, Mircea Popa, Ion Cristofor, Marcel Pop-Corni¿, Gheorghe Jurma,
Constantin Cuble¿an, Adrian Dinu Rachieru, Marian Odangiu, Tudorel
Urian, Mircea Bârsilå, Ion Marin Almåjan ¿i Ion Pop. Volumul a fost lansat

RememRememRememRememRemembbbbbererererer
în data de 13 februarie 2020,
dupå înmormântarea poetului ¿i
a fost prezentat de scriitori pre-
cum: Cornel Ungureanu, Alexan-
dru Ruja, Gheorghe Jurma, Er-
win Josef ºigla, Vasile Petrica,
Marcu Mihail Deleanu, Vasile
Dan, Ioan Mateu¡, Nicolae Sârbu
¿i al¡ii.

Tot postum, sub îngrijirea a-
tentå a dr. Ada D. Cruceanu, este
volumul Privirea peste umPrivirea peste umPrivirea peste umPrivirea peste umPrivirea peste umååååårrrrr     (...¿i cu cît mai mult må uit în urmå). Poeme
2018- 2019; Elogiu poemului liber ¿i mîinii care-l gînde¿te la ie¿irea din
Subteranå pentru ultima oarå, cu o prefa¡å de Al. Cistelecan (apårut la
Timi¿oara: Editura Gordian, 2020) dedicat „Adei, desigur, aceastå carte
care închide cercul (doclinian)” ¿i cu precizarea: Cu aceastå carte, autorul
ajuns la borna 70 a vie¡ii sale, a vrut så dea seama/ socotealå despre o
experien¡å/tråire poeticå de peste 50 de ani. Ce va urma, vorba cinicului,
voi muri ¿i voi vedea.”

Nu putem omite înså volumele de referin¡e critice dedicate operei
docliniene: Ionel Bota, Muntele ¿i iluzia. Eseu asupra poeziei lui Octavian
Doclin, Re¿i¡a, Timpul, 1997; Doru Timofte, Apologia lui Esau. Eseu asupra
poeziei lui Octavian Doclin, Timi¿oara, Marineasa, 2001. Ionel Bota, Mun-
tele ¿i poezia. Lirica lui Octavian Doclin, ed. a 2-a, Oravi¡a, 2008 ¿i Adrian
Dinu Rachieru, Cercul doclinian, Timi¿oara, Marineasa, 2015 ¿i cea de-a
doua edi¡ie, revåzutå ¿i adåugitå, apårutå la Timi¿oara: Gordian, 2020.

Octavian Doclin ini¡iazå ¿i realizeazå împreunå cu Ada D. Cruceanu,
timp de 20 de ani, revista Reflex dar ¿i colaboreazå la cele mai prestigioase
¿i importante publica¡ii de literaturå din ¡arå ¿i stråinåtate. De asemenea,
opera doclinianå este reflectatå în presa vremii (ex. Orizont - Timi¿oara,
Luceafårul - Bucure¿ti; Contemporanul - Bucure¿ti; Familia - Oradea;
Steaua -Cluj; Transilvania - Sibiu, Poesis - Satu Mare; Scrisul Românesc
- Craiova; Portal Måiastra – Tg. Jiu etc.).

De¡inåtor al multor premii ¿i distinc¡ii importante în plan literar,
meritå totu¿i men¡ionat måcar Titlul Cavaler al Ordinului Cultural „Emi-
nescu – 1868 – Oravi¡a” primit în 2006, Premiul pentru poezie în 2008 ¿i
în 2010 al USR Filiala Timi¿oara sau Premiul de excelen¡å al Municipiului
Timi¿oara pe anul 2011.

Din anul 1997 este Cetå¡ean de Onoare al comunei Doclin; din 2009
este Cetå¡ean de Onoare al Municipiului Re¿i¡a, iar din 2004 este onorat
cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, acordat de Pre¿edintele
României.

Senior al poeziei, Senior al culturii cårå¿ene, un scriitor care a trecut
cu cinste fruntariile ¡årii de nenumårate ori, Octavian Doclin este, fårå
doar ¿i poate, un poet de excep¡ie ¿i  un veritabil om de culturå.

„Ca orice poet adevårat/ nåscut în Vårsåtor/ aduna aduna pânå se
umplea/ ¿i apoi dådea tot ce-i/ mai bun din el/ se aprindea repede/ dar
ardea încet tot mai încet/ ca fe¿tila din lampa cu petrol/ în lumina cåreia
citea/ în nop¡ile de iarnå din copilårie/ acum simte aproape nedumerit/
¿i vede mai ales/ ca o altå fe¿tilå/ mâna lui fåcutå scrum/ ¿i pulbere de
flacåra/ ochiului al treilea – Marele Domn.” („Al treilea ochi” de Octavian
Doclin)

Ve¿nicå fie-i memoria ¿i în pace somnul! Gabriela ªERBANGabriela ªERBANGabriela ªERBANGabriela ªERBANGabriela ªERBAN
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Întâlniri cu eminescologi providen¡iali: C. NOICA ¿i Petru CREºIA

De-a lungul celor
peste trei decenii cât
a func¡ionat ca mu-

zeograf, custode ¿i director/ manager al Me-
morialului Ipote¿ti – Centrul Na¡ional de Stu-
dii „Mihai Eminescu”, reu¿ind a transforma,
prin Hotårâre de Guvern (nr. 188/17 aprilie
1992), o Caså memorialå, aflatå în subordi-
nea unui Muzeu Jude¡ean de Istorie ¿i Arheo-

logie, într-o institu¡ie de interes na¡ional în directa subordine a Mi-
nisterului Culturii, dl Valentin Co¿ereanu a avut nu numai rågazul de a
cunoa¿te foarte bine opera ¿i via¡a poetului „nepereche”, dar ¿i norocul
de a veni în contact cu scriitori ¿i personalitå¡i culturale de talia filosofu-
lui Constantin Noica sau a acribiosului filolog Petru Cre¡ia, nume de
rezonan¡å în eminescologia româneascå. Ambilor le-a dedicat cår¡i memo-
rabile, un fel de jurnale sau lucråri memorialistice, în care sunt detaliate
împrejurårile în care s-au cunoscut ¿i, mai mult decât atât, colaborarea
avutå cu ace¿tia de-a lungul anilor.

100 DE ZILE CU PETRU CREºIA (Ed. Juinimea, Colec¡ia „Memoria
Clepsidrei”, Ia¿i, 2014, 193 p.) ¿i JURNAL CU NOICA ªI MANUSCRISELE
EMINESCU (Junimea, Colec¡ia Eminesciana, Ia¿i, 2018, 187 p.) sunt nu
numai jurnale, consemnând întâlniri punctuale, „gesturi ¿i atitudini ome-
ne¿ti”, dar ¿i un fel de documentare privind demersurile întreprinse ¿i
implicarea marilor oameni de culturå în edificarea la Ipote¿ti a unui „cen-
tru de cercetåri”. Astfel, visul mai vechi al lui Noica de a pune sub ochii
contemporanilor såi, îndeosebi ai tinerelor genera¡ii „laboratorul de crea¡ie
al lui Eminescu”, a fost într-un fel împlinit, prin facsimilarea de el însu¿i
a manuscriselor aflate la Academia Românå, Caietele Eminescu. Gra¡ie
prieteniei cu medicul boto¿ånean Iuliu Buhociu (fratele folcloristului
Octavian, prieten cu filosoful), C. Noica este invitat la Ipote¿ti în toamna
lui 1984, råmânând plåcut surprins de vrednicul muzeograf ¿i custode
pe nume VVVVValentin Coalentin Coalentin Coalentin Coalentin Co¿¿¿¿¿ererererereanueanueanueanueanu, cu care discutå despre „visul såu de o
via¡å” (o idee mai veche din 1939 a lui Nicolae Iorga, aceea de a se fac-
simila manuscrisele eminesciene aflate la Academia Românå pe fotocopii
¿i microfilme), hotårât a sprijini „ini¡iativa boto¿ånenilor”, dupå cum
preciza în primåvara lui 1984. Filosoful este cel care „ne deschisese dru-
mul”, noteazå autorul sub data de „11 octombrie 1984", vorbind la Bucu-
re¿ti cu directorul Bibliotecii Academiei, cercetåtorul Gabriel ªtrempel.
„Urma partea încredin¡atå nouå”, noteazå dl Co¿ereanu, care va trebui
så facå multe drumuri în Capitalå pentru a împrumuta pe termene rigu-
roase microfilmele ce vor fi facsimilate la Boto¿ani, întâmpinând greutå¡i
¿i piedici aproape insurmontabile (precaritatea ¿i chiar lipsa mijloacelor
de multiplicare, problema hârtiei ¿i substan¡elor necesare unei atare ope-
ra¡ii de amploare incluzând mii ¿i mii de pagini, rela¡iile nu tocmai des-
chise cu nomenclatura administrativå ¿i de partid, pentru care alte „ac-
¡iuni” propagandistice aveau prioritate, denun¡urile dovedite false ale
unor lichele din cultura boto¿åneanå etc.).

Începând cu data de „2 octombrie 1984" (sosirea lui Noica) ¿i pânå în
2005 (18 februarie), când artistul Mircia Dumitrescu, decan la Faculta-
tea de Arte, îi oferå „Manuscrisul 2254 facsimilat împreunå cu CD-ul
care reproduce originalul”, - opera¡ie finalizatå cu succes de academicia-
nul Eugen Simion, cåruia însu¿i C. Noica i se adresase în acest sens cu
o scrisoare încå din 5 februarie 1974 -, „Jurnalul cu Noica...” detaliazå
punctual nu numai deplasårile la Bucure¿ti ale autorului, dar ¿i demer-
sul anevoios cu un întreg carusel de impedimente ¿i evenimente pânå la
finalizarea angajamentului luat fa¡å de filosof, care, la 1 octombrie 1987,
revine la Ipote¿ti, råmânând plåcut surprins så vadå cele 31 de caiete
fotocopiate, pentru care „treabå bunå” mul¡ume¿te „cu recuno¿tin¡å” ofi-
cialitå¡ilor culturale boto¿ånene, îndeosebi „eminentului muzeograf ¿i
custode” Valentin Co¿ereanu, chiar în articolul „La Ipote¿ti”, ce s-a publi-
cat, postum, la 11 decembrie 1987 în „România literarå”: „Vinå dar sus,
la Påltini¿, oricine vrea så vadå cum aratå Caietele; dar meargå de aici
înainte la Ipote¿ti så le studieze. Îi a¿teaptå acolo un eminent muzeograf
¿i custode, fågåduindu-le odåi ¿i tihnå pentru lucru.” Desigur, Noica
împrumutase casei memoriale un numår de cinci Caiete xeroxate de el,
care se vor întoarce dupå moartea filosofului la Påltini¿ conform dorin¡ei
exprimate (potrivit scrisorii de confirmare din 25 dec. 1987, a lui Nicolae
Noica), ideea gânditorului fiind aceea cå „edi¡ia tipåritå (de Perpessicius,
apoi de Petru Cre¡ia ¿i D. Vatamaniuc, n.n.) nu poate înlocui niciodatå
Caietele”,„tot ceea ce s-a fåcut mai bine este pe baza lor”, de la Ion Scurtu,
de la începutul veacului, pânå la G. Cålinescu.

Jurnalul continuå ¿i dupå moartea lui Noica, în primåvara lui 1988,
când dl Co¿ereanu îl invitå pe eminescologul Petru Cre¡ia la Ipote¿ti „så
vadå manuscrisele ¿i så vorbeascå despre ele, dar singur, evitând rutina
unei festivitå¡i, de care era pur ¿i simplu dezgustat”.

Deplasårile la Bucure¿ti ¿i discu¡iile cu profesorul Cre¡ia se cunosc

VALENTIN COªEREANU – 1. „JURNAL CU NOICA ªI MANUSCRISELE EMINESCU”
(Junimea, Colec¡ia Eminesciana, Ia¿i, 2018, 187 p.)(Junimea, Colec¡ia Eminesciana, Ia¿i, 2018, 187 p.)(Junimea, Colec¡ia Eminesciana, Ia¿i, 2018, 187 p.)(Junimea, Colec¡ia Eminesciana, Ia¿i, 2018, 187 p.)(Junimea, Colec¡ia Eminesciana, Ia¿i, 2018, 187 p.)

din jurnalul dedicat acestuia în 2014 (prima întâlnire la Biblioteca Acade-
miei în martie 1988, venirea cercetåtorului la Ipote¿ti unde va organiza
cu studen¡ii såi o tabårå de greacå veche în perioada 19 iulie – 3 august
1991, sprijinul primit din partea lui Cre¡ia pentru înfiin¡area Centrului
Na¡ional de Studii Mihai Eminescu de la Ipote¿ti în 1992, încercårile cu
sprijinul Anei Blandiana (laureata Premiului Na¡ional Eminescu din 1996)
¿i Nicolae Noica, nepotul filosofului, de a copia ¿i celelalte douåsprezece
caiete care lipsesc, fapt zådårnicit de func¡ionarii ministerului „renumi¡i
în indolen¡a lor”, dar ¿i de personaje precum Ion Caramitru ori Gabriel
Liiceanu, colaborarea cu Horia Bernea pentru „Tabåra de culturå”, iar
dupå moartea acestuia cu graficianul Mircia Dumitrescu pentru o „Tabårå
Interna¡ionalå de Graficå”, în sfâr¿it ini¡iativa din 2005, duså la bun sfâr-
¿it, a academicianului Eugen Simion, tipårind în 38 de volume manuscri-
sele facsimilate ale lui Eminescu, în urma cårei memorabile ac¡iuni prezi-
dentul Academiei se pomene¿te cu o reclama¡ie la DNA, institu¡ie care,
dupå patru ani de „cercetåri”, ajunge la concluzia cå „denun¡ul nu are
nicio justificare”...

Lucrarea continuå cu „Lista caietelor Eminescu existente la Ipote¿ti”,
fotocopii ¿i copii xerox, 30 de toate, apoi cu un set de scrisori purtate
între dr. Iuliu Buhociu ¿i Constantin Noica, între 28 octombrie 1978 ¿i 9
iulie 1987, precum ¿i unele adresate de filosof lui Dumitru Ignat ¿i Gellu
Dorian. ªi nu în ultimul rând men¡ionåm considera¡iile lui Petru Cre¡ia,
coordonatorul filologic al edi¡iei academice, intitulate „Editarea operei
poetice a lui Eminescu. Bilan¡ul unui veac (X)”, în care sus¡inea „fotogra-
fierea tuturor celor 50 de volume” din care BAR dispunea, în acel mo-
ment, de microfilme pentru 27, de fotocopii pentru 24, 12 volume neavând
nici microfilm nici fotocopii, autorul aducând totodatå un elogiu pe måsurå
„nåzuin¡ei ¿i predic¡iei eminesciene a lui Constantin Noica”, care visa la
o edi¡ie na¡ionalå Eminescu facsimilatå în 50 de volume („o edi¡ie Emines-
cu fåcutå de la un capåt la altul de însu¿i Eminescu”)... Ceea ce va reu¿i
acad. Eugen Simion, punând punct unei dispute de mai bine de o jumåtate
de secol...

*
II. „ 100 DE ZILE CU PETRU CREºIA”

 (Ed. Junimea, Colec¡ia „Memoria (Ed. Junimea, Colec¡ia „Memoria (Ed. Junimea, Colec¡ia „Memoria (Ed. Junimea, Colec¡ia „Memoria (Ed. Junimea, Colec¡ia „Memoria
Clepsidrei”, Ia¿i, 2014, 193 p.)Clepsidrei”, Ia¿i, 2014, 193 p.)Clepsidrei”, Ia¿i, 2014, 193 p.)Clepsidrei”, Ia¿i, 2014, 193 p.)Clepsidrei”, Ia¿i, 2014, 193 p.)

Jurnalul „100 de zile cu Petru Cre¡ia” apåru-
se cu patru ani înainte, în 2014, la aceea¿i editu-
rå „Junimea”. Este vorba de consemnarea diaris-
ticå (¿i nu numai) a legåturii pe care directorul
complexului muzeistic de la Ipote¿ti a avut-o cu
marele învå¡at, profesorul universitar Petru Cre-
¡ia, coordonatorul filologic al edi¡iei academice
„Eminescu – OPERE” (VIII-XVI), începând cu volu-
mul al VIII-lea, de acolo de unde o låsase, edi¡ia, Perpessicius (I-VII). Într-un
interviu publicat în „Ateneu”, filologul sus¡inea ideea institu¡ionalizårii
cercetårilor eminescologice „cum au fåcut ¿i alte neamuri cu poe¡ii lor
mari”, „fire¿te, o institu¡ionalizare bunå, dotatå cu personal de primå
mânå, cu o conducere luminatå ¿i eficientå, cu un statut ¿i o organizare
bine gândite de spirite deschise, cu o dotare materialå pe måsura nevoilor”.
Ideea lui Cre¡ia l-a marcat pe muzeograful-director de la Ipote¿ti într-atâ-
ta încât „am avut nesåbuin¡a så cred cå omul acesta îmi va deveni prie-
ten (...), ca un dat.” O altå idee, receptatå ¿i asimilatå cu toatå seriozi-
tatea, era aceea care privea „ipostaza de «moldovean» a lui Eminescu”,
de¿i poetul depå¿ise „de foarte tânår” ¿i „într-o mare måsurå particula-
ritå¡ile unui spirit regional”. Cu toate acestea, spunea Cre¡ia, „lucrul
meritå så fie supus unei cercetåri mai atente”.Totul va fi materializat de
autorul nostru într-un volum-antologie „Eminescu despre Ipote¿ti” care
cuprinde „totalitatea textelor eminesciene referitoare la Ipote¿ti”, la arealul
ipote¿tean, cu ilustra¡ii ¿i reproduceri dupå manuscrise (v. edi¡ia din
2020, „Descul¡ în iarba copilåriei”, Junimea, 444 p. ¿i cronica noastrå
din „Acolada”, „Aducerea Operei la fa¡a locului”, nr. 7-8/ 2021).

A¿adar, propunerea „institu¡ionalizårii lui Eminescu” în chiar locul
obâr¿iei sale, creându-se la Ipote¿ti „un Weimar al României, capitala
culturalå a ¡årii” l-a cucerit de la început pe diriguitorul ¿i custodele
complexului memorial de la Ipote¿ti, numindu-se atunci „Muzeul memorial
„Mihai Eminescu”, un fel de „compromis” între un muzeu ¿i o caså memo-
rialå, „nefiind nici una, nici alta”.

Cunoa¿terea în primåvara lui 1988, dupå episodul cu Constantin
Noica (1984-1987), a lui Petru Cre¡ia, mai întâi la Biblioteca Academiei,
a constituit un imbold decisiv, cåci, dupå revenirea dlui Co¿ereanu din
Italia (plecase în noiembrie 1989, cu gândul de a råmâne acolo, lângå
so¡ie, violonistå în orchestra simfonicå din Catania/ Sicilia, încercând
totodatå så ia legåtura cu Rosa del Conte ¿i, eventual, så devinå universi-
tar la Roma), în primåvara lui 1990, era hotårât så realizeze la Ipote¿ti
„un centru muzeografic ¿i de cercetare reprezentativ, în amintirea lui
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Eminescu”. Optând pentru întoarcerea acaså, dl Co¿ereanu era con¿tient
cå, dedicat ideii-obsesie, va trebui så sacrifice o parte din via¡a sa, ceea
ce s-a ¿i întâmplat. Începând cu 15 iunie 1991, în ciuda tuturor piedicilor,
a început så se constituie Memorialul „Mihai Eminescu”, institu¡ie cu
personalitate distinctå, subordonatå direct Inspectoratului pentru Cul-
turå al jude¡ului Boto¿ani. Faptul, datorat în mare parte în¡elegerii de
care a dat dovadå regizorul boto¿ånean Eugen Traian Bordu¿anu, nou
¿ef al culturii jude¡ene, a constituit „pasul hotårâtor întru devenirea Ipo-
te¿tilor”.

Demersurile întreprinse apoi cåtre Ministerul Culturii au fost am-
plificate, dupå apropierea de Petru Cre¡ia, reu¿indu-se trecerea Memo-
rialului în directa subordine a Ministerului Culturii, „pentru a-i da statura
potrivitå – pe de o parte -, dar ¿i pentru a scåpa de sub o tutelå îngustå în
vederi ¿i råu voitoare, a¿a cum s-a dovedit a fi cea a responsabililor locali
– pe de altå parte.”

Dupå moartea cercetåtorului eminescolog, dl Co¿ereanu a reu¿it,
totu¿i, så fundamenteze „o institu¡ie de rang na¡ional”, în componen¡a
cåreia så intre nu numai Casa memorialå, capela familiei ¿i casa ¡årå-
neascå de epocå (o caså a familiei Papadopol, ultimul proprietar al mo¿iei
Ipote¿tilor), ci ¿i alte dotåri nou create, precum Biblioteca Na¡ionalå de
Poezie, noul muzeu Eminescu, un amfiteatru în aer liber, precum ¿i câteva
cåsu¡e pentru cazarea celor interesa¡i. Nu a fost deloc u¿or, având în
vedere noile valuri ale orgoliilor locale dar ¿i o anumitå rutinå a unor
func¡ionari din minister, îngustimea de vederi a celor de la jude¡, amânåri,
suspiciuni, peste toate „tronând nestingherite «måre¡ele»... iner¡ii”.

De la propunerea lui Noica (2 octombrie 1984) pânå la realizarea
facsimilårii manuscriselor eminesciene trecuserå nu mai pu¡in de trei
ani (1 octombrie 1987), filosoful venind la Ipote¿ti ¿i constatând cå s-a
fåcut „o treabå bunå!”, asta cu doar douå luni înainte de trecerea sa în
eternitate (5 decembrie 1987) – ultimul articol noicasian, „La Ipote¿ti”, va
apårea în „România literarå” din 11 decembrie 1987.

În continuare, înså, dl Co¿ereanu va lua legåtura, în vara lui 1988,
cu Petru Cre¡ia, în legåturå cu ceea ce „par¡ial” reu¿ise så realizeze, ideea
fiind aceea de a continua ¿i de a face „o a¿a-ziså variantå Boto¿ani” a
facsimilårii manuscriselor eminesciene. Dupå copierea caietelor micro-
filmate la Biblioteca Academiei, la restul „neavând acces niciodatå”, i-a
solicitat lui Petru Cre¡ia så-l ajute în continuare la facsimilarea celorlalte
manuscrise, ¿tiindu-se cå nici Academia nu avea copiate douåsprezece
dintre caiete „sub motivul cå – expuse luminii – se vor degrada”! În¡e-
legându-se destul de bine, cei doi împreunå vor stabili „strategia de lucru”,
în vederea copierii, fårå a scoate din incintå caietele eminesciene respec-
tive ¿i evitându-se ideea cu „varianta Boto¿ani”, consideratå de eminesco-
log „o prostie”, care ar încurca ¿i mai råu lucrurile... Lucrurile vor fi abor-
date ¿i de Petru Cre¡ia în „Testamentul unui eminescolog”, manuscris
predat Memorialului, apårut apoi la Humanitas...

Dupå prima întâlnire din 27 martie 1988 de la Biblioteca Academiei,
au urmat alte descinderi în Capitalå ¿i convorbiri ale autorului cu Petru
Cre¡ia, discutându-se ideea unei „¿coli de ini¡ia¡i” în descifrarea manus-
criselor eminesciene, învå¡atul buchisind pe seama acestora de nu mai
pu¡in doisprezece ani. Pe 23 aprilie, Petru Cre¡ia îl invitå în sala de lectu-
rå, înlesnindu-i dlui Valentin Co¿ereanu contactul direct cu nu mai pu¡in
de trei caiete-manuscris ale lui Eminescu, o adevåratå revela¡ie pentru
cel care nu våzuse ¿i nu avusese niciodatå în mâini vreun manuscris
eminescian. Au continuat întâlnirile la Muzeul Literaturii Române, unde
se afla redac¡ia revistei „Manuscriptum” ¿i unde Cre¡ia continua så
lucreze la editare Operelor (în vara lui 1988 a apårut vol. VIII al „Operelor
lui Mihai Eminescu – Teatru original ¿i tradus. Traduceri de prozå literarå.
Dic¡ionarul de rime”). Între timp autorul lucrase la volumul „Ipote¿ti –
Casa memorialå Mihai Eminescu”, care va apårea în 1988 la Editura
„Sport-Turism”, cu o prefa¡å de Petru Cre¡ia.

În ciuda unor exigen¡e literare ¿i a unor stângåcii, ezitåri, mici ne-
potriviri în mici op¡iuni, colaborarea cu Petru Cre¡ia merge cât se poate
de bine, chiar, la plecarea în Italia, cercetåtorul îi va da o recomandare
pe o carte de vizitå cåtre Rosa del Conte, o cuno¿tin¡å mai veche, bilet
re¡inut la vama de pe aeroportul Otopeni, dupå cum nu avea nici så se
întâlneascå, la Roma, cu cercetåtoarea italianå. Ajungând la spusele lui
Petru Cre¡ia cå „miezul problemei Eminescu tot aici råmâne”, dl Co¿erea-
nu va reveni în patrie, reluând legåtura cu Petru Cre¡ia. Invitându-l la
Ipote¿ti, acesta då curs ideii de a colabora întru edificarea Memorialului.
Dupå tabåra de greacå veche organizatå în a doua jumåtate a lunii iulie
1991, cu proprii studen¡i de la Filologia bucure¿teanå, Petru Cre¡ia va
achiesa la propunerea privind continuarea facsimilårii manuscriselor
eminesciene. Importante sunt ¿i discu¡iile privind prezen¡a reiteratå a
unor locuri ¿i oameni în opera eminescianå, între care spa¡iul natal,
familia ¿i „iubita de la Ipote¿ti” reprezintå adevåruri certe. Încurajat, ba
chiar punându-i-se în vedere cå dacå nu o scrie, însu¿i el, Petru Cre¡ia,
va scrie cartea respectivå, muzeograful-director va trece la lucru serios,
reu¿ind a rotunji o carte-document pe aceastå temå. Propunându-i-se
calitatea de angajat cercetåtor gradul III, profesorul prime¿te ¿i, în nume-
roasele discu¡ii avute, se clarificå tot mai multe din aspectele privind
noul Centru de cercetåri eminesciene, bazat pe activitate editorialå cu
lucråri de plan etc. A¿teptarea lui Cre¡ia la aeroportul Salcea de lângå
Suceava, scurtarea drumului Boto¿ani-Ipote¿ti cu ma¿ina prin pådurea
Baisei, pe o vreme de iarnå (ianuarie 1992), abandonarea Oltcit-ului ¿i
luarea pe jos pânå la Ipote¿ti, urmåtoarele zile clarificatoare în privin¡a
proiectului de realizare a unui centru de cercetare, începutul demersului

pe lângå Comisia Culturalå Guvernamentalå de a aproba trecerea Me-
morialului în directa subordonare administrativå ¿i bugetarå a Ministe-
rului Culturii („Constituirea unui centru important de studii eminesciene
la Ipote¿ti (...) imperativ de seamå al culturii române de azi ¿i de aståzi
încolo”, cum era formulat în memoriu de însu¿i Petru Cre¡ia, care se va
adresa deopotrivå ¿i Senatului României), interesul comun fa¡å de achi-
zi¡ionarea unor manuscrise ¿i obiecte de patrimoniu (manuscrise, trusa
de machiaj a poetului etc.), diverse „planuri” fåcute împreunå ¿i deplaså-
rile frecvente la autoritå¡ile boto¿ånene, ajutorul cerut pânå ¿i lui Mihai
Cimpoi de la Chi¿inåu pentru a interveni la ambele pre¿edin¡ii „pentru
facsimilarea Caietelor Eminescu”, demersuri la Uniunea Scriitorilor ¿i
Muzeul Literaturii Române, ultima institu¡ie acceptând organizarea unei
„mese rotunde” în ideea promovårii noului Centru de Studii ¿i Memorialul
Ipote¿ti ¿i multe alte chestiuni de organizare ¿i ac¡iune sunt evocate punc-
tual, pe zile consemnate de muzeograful-diarist, care , dincolo de caracterul
jurnalier, realizeazå o lucrare memorialisticå mult mai complexå, pe
canavaua celor 100 de zile petrecute împreunå cu Petru Cre¡ia.

La 1 februarie 1992, responsabilul filologic al edi¡iei na¡ionale Emi-
nescu fusese angajat, conform cererii din 31 ianuarie, pe „un post de
muzeograf la Memorialul Eminescu din Ipote¿ti”. Suspiciunile locale
privind ¡intirea, de cåtre noul angajat, a postului de director, încep så
circule, ceea ce se va ¿i întâmpla, dar la propunerea dlui Co¿ereanu, pe
considerentul cå numele lui Cre¡ia era bine cunoscut în cercurile cultu-
rale diriguitoare, fostul director urmând så-i devinå „adjunct”. Nicio pro-
blemå de eventual orgoliu rånit din partea dlui Co¿ereanu, dimpotrivå,
bucuria de a fi aproape de personalitatea lui Petru Cre¡ia, care avea u¿i
deschise peste tot, ¿i de a-l ajuta în hå¡i¿ul de probleme administrative.
Cre¡ia primise oferta muzeografului-director de a prelua func¡ia dirigui-
toare „dar cu o singurå condi¡ie: så fii tu director-adjunct,singur nu må
descurc, tu ai mai mult tact decât mine în administra¡ie”. Asigurându-l
de „buna credin¡å” ¿i „cå va fi bine”, Cre¡ia hotårå¿te så termine „cu
festivismele” ¿i så imprime Centrului Na¡ional de Studii de la Ipote¿ti
exigen¡a unei munci de calitate, el însu¿i elaborând câteva studii „sub
egida” acestei nou create institu¡ii.

Se organizeazå concurs pentru ocuparea posturilor aprobate, care
nu erau pu¡ine. În a 90-a zi a rela¡iei evocate cu Petru Cre¡ia (1 aprilie
1992), acesta este angajat „cercetåtor ¿tiin¡ific principal gradul III, cu
acte în regulå”. Împreunå vor face totul, inclusiv organizarea bibliotecii.
Cre¡ia va merge, desigur, ¿i la Bucure¿ti, în ianuarie-februarie 1993 aflân-
du-se în concediu medical, apoi de la 1 martie 1993 luându-¿i concediul
medical pe anul 1992, „an în care nu mi-am putut efectua concediul la
informarea contabilitå¡ii cå nu am împlinit 11 luni de activitate pe post”,
conform solicitårii sale din 4 martie 1993. La 15 aprilie va fi eliberat din
postul de director, fiind numit „director onorific”: „Nu fac fa¡å, båtrâne, la
posturi administrative. E hår¡uialå mare ¿i vezi cum stau cu sånåtatea...”
În 1994-95 se angajeazå så editeze, sub egida institu¡iei, câteva lucråri
de cercetåri ¿i comentarii eminesciene, mul¡umindu-i într-o scrisoare
din februarie 1994 directorului Co¿ereanu pentru „demersurile fåcute în
vederea promovårii mele la rangul de cercetåtor ¿tiin¡ific principal II”. Îl
informa/ încredin¡a pe amicul såu cå „organele de control ale Ministerului
Culturii nu vor lua în niciun caz în considerare faptul cå îmi desfå¿or
activitatea la Bucure¿ti ¿i cå nu iscålesc condica la sediul institu¡iei”.
Era con¿tient de faptul cå lucrårile semnate de el, „ca singurul cercetåtor
¿tiin¡ific din schema Centrului Na¡ional de Studii M. Eminescu, ¿i apårute
sub egida acestuia, reprezintå o justificare suficientå a activitå¡ii mele
de cercetare” (cf. scrisorii din 1 februarie 1994). Prodigioasa activitate în
domeniu îl recomanda destul în aceastå privin¡å de a lucra de la domiciliu
(în acelea¿i condi¡ii, mai târziu, Centrul de Studii de la Ipote¿ti „a avut de
câ¿tigat” angajând cercetåtori precum: Gh. Grigurcu, Alex ªtefånescu,
Ilie Constantin, Noemi Bomher, Christian Bådili¡å, dr. Constantin Roma-
nescu). În anii urmåtori, 1995, 1996 ¿i 1997, Petru Cre¡ia prevåzuse apari-
¡ia altor volume despre Sonetele lui Eminescu, despre Teatrul tragic sau
despre un volum intitulat „Despre vis ¿i visare în opera lui Eminescu”,
toate urmând a apårea „sub nobila egidå a Ipote¿tilor” (cf. scrisorii din 15
noiembrie 1995). Prin februarie 1997, se întrevede insuccesul în demersul
de a i se acorda lui Petru Cre¡ia gradul I de cercetåtor ¿tiin¡ific, în lipsa
doctoratului (o fi el o „valoare na¡ionalå”, se spunea, dar „sunt unii în
Bucure¿ti care au ¿i doctoratul ¿i abia a¿teaptå så facå scandal pe aceas-
tå temå”), însu¿i eminescologul bucure¿tean pårând „a bate în retragere”,
¿i din cauza complicatului dosar prevåzut cu tot felul de recomandåri ¿i
hârtii... „Am eu damblaua asta, så mor profesor”, îi mårturisise Cre¡ia
amicului Co¿ereanu, cerându-i så persevereze în a-l ajuta så ob¡inå gra-
dul I în cercetarea ¿tiin¡ificå, având în vedere „activitatea de o via¡å închi-
natå lui Eminescu” ¿i coordonarea filologicå a volumelor VIII-XVI din edi¡ia
na¡ionalå EMINESCU - Opere, apårutå sub auspiciile Academiei Române.

Dar, ajuns într-o stare de lehamite ¿i surprinzåtor pentru amicul de
la Ipote¿ti, printr-o scrisoare adresatå ministerului, Petru Cre¡ia va re-
nun¡a la demersurile în legåturå cu trecerea sa pe postul de cercetåtor
¿tiin¡ific principal. Totul pânå atunci decursese potrivit programului sta-
bilit împreunå cu directorul Valentin Co¿ereanu, dar în momentul în care
Cre¡ia solicitase forurilor competente promovarea în postul de cercetåtor
ctg. I, lucrurile se complicå, constatându-se cå el, coordonatorul filologic
al edi¡iei integrale academice de EMINESCU – OPERE ¿i director al Cen-
trului Na¡ional de Studii de la Ipote¿ti nu avea... doctoratul, formalitate
peste care nu s-a putut trece!

Era vremea când dl Co¿ereanu terminase „Jurnalul cu Noica” ¿i-l
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dåduse spre lecturå exigentului Petru Cre¡ia (notare din ziua a 100-a, 9
aprilie 1997).

La 15 aprilie 1997, directorului Co¿ereanu i se anun¡å „ca un tråsnet”
vestea mor¡ii lui Petru Cre¡ia, moartea survenindu-i la masa de lucru
(stimulatorul cardiac î¿i terminase bateria): „Parcå eram în cârje. Am
plâns ¿i am dat telefoane. Am plâns ¿i am båut. Am plâns pânå nu am
mai putut plânge (...) Am plâns plânsul plânsului.” Vineri, 18 aprilie,
trimite Ofeliei o telegramå cu „sincere condolean¡e” pentru „bietul om de
geniu” îndrituit la un „doliu na¡ional” dacå ar fi... politician! Autorul conti-
nuå a-¿i scrie jurnalul de fa¡å, „retråind aievea crâmpeie din marea întâl-
nire, pânå în seara de 26 aprilie 1997, seara Învierii, când i-am închis
coper¡ile...”

Dar Guvernele trec, vin noi mini¿tri, iar unul din ei precum Råzvan
Teodorescu (2000-2004) hotårå¿te, dintr-un condei, så treacå Memorialul
Ipote¿ti din subordinea Ministerului în subordinea Consiliului Jude¡ean
Boto¿ani, un mare pas înapoi, dupå ce s-au investit vreo cincizeci de
miliarde în vederea transformårii acestuia într-o institu¡ie de interes na-
¡ional. Încercårile dlui Co¿ereanu de a trece Memorialul Ipote¿ti în subor-
dinea Academiei Române ba chiar a Uniunii Scriitorilor vor råmâne ¿i ele
doar frumoase proiecte, toate dovedindu-se „promisiuni de¿arte”, con-
form zicerii artistului Mircia Dumitrescu. „Reclamagiii de la Ipote¿ti” se
dovedesc ¿i ei destul de vocali ¿i spornici, de multe ori directorul trebuind
så ia calea Bucure¿tiului sau a jude¡ului pentru låmuriri necesare solu¡io-
nårii peti¡iilor.

„100 de zile cu Petru Cre¡ia” este o carte de mare vibra¡ie sufleteascå,
care ne restituie legåturile avute de eminentul eminescolog cu Memorialul
de la Ipote¿ti, în numele cåruia î¿i va edita o parte însemnatå a crea¡iei,
îndeosebi cercetårile în domeniul eminescologiei. Portretul marelui învå¡at
(n. 21 ian. 1927, Cluj – d. 14 aprilie 1997, Bucure¿ti), - profesor de limba
greacå, traducåtor al operei lui Platon, autor, eminescolog, filosof ¿i eseist
român, coordonator împreunå cu C. Noica al edi¡iei Platon în limba româ-

nå, traducåtor din greacå, italianå, francezå, englezå, - apare într-o lumi-
nå evidentå, dincolo de mici controverse, gesturi, atitudini, reliefându-i
puternica personalitate, integritatea ¿i altitudinea moralå, acribia de cer-
cetåtor ¿i acurate¡ea filologicå a celui îndeob¿te cunoscut drept coordo-
nator sub aceastå pavåzå a edi¡iei na¡ionale academice, Integrala EMI-
NESCU – OPERE, mai exact volumele VIII-XVI (1988-1989), care continuå
edi¡ia Perpessicius, I-VII (1939-1977).

Episod mai pu¡in cunoscut din via¡a celui care va låsa posteritå¡ii
„Testamentul unui eminescolog” (Humanitas, 2000), Jurnalul dlui Valentin
Co¿ereanu lumineazå atât portretul uman cât ¿i pe cel de eminent emines-
colog (de surså autenticå), aducând informa¡ii nu numai despre legåturile
omului cu lumea în care a tråit cât ¿i multe altele privitoare la desfå¿ura-
rea propriei opere, a inebranlabilelor sale proiecte în domeniul eminesco-
logiei.

Desigur, cunoa¿terea acestui om de cåtre autor a fost una de facturå
providen¡ialå, modelându-l într-un mod serios ¿i exigent, armonios ¿i de-
terminat în a-¿i crea propriu-i destin de eminescolog, neîntrecut în multe
privin¡e. Ambele cår¡i, dedicate lui C. Noica (colaborarea din anii
1984-1987) ¿i P. Cre¡ia (1988-1997), sunt, dincolo de inten¡ia declaratå
(„jurnale de gesturi ¿i atitudini omene¿ti”), ¿i pagini de jurnal personal,
de memorialisticå documentarå, din presta¡ia îndelungatå depuså cu
deplinå abnega¡ie la definirea Memorialului de la Ipote¿ti, îmbogå¡it cu
acel Centru de Cercetåri sub egida cåruia au apårut lucråri importante
de eminescologie. Între acestea sunt de re¡inut ¿i lucrårile dlui Valentin
Co¿ereanu, inclusiv cele de fa¡å, luminând din varii unghiuri nu numai
personalitå¡ile evocate (C. Noica ¿i Petru Cre¡ia), ci ¿i portretul uman ¿i
scriitoricesc al unui eminent eminescolog pus în slujba promovårii la
dimensiunea meritatå a Memorialului de la Ipote¿ti, în vatra cåruia a
aprins focul unor autentice deziderate ¿i reale contribu¡ii eminescologice.
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Îmi ¡ii harta trupului pe palmå

ªi nu ¿tiu dacå o vei ha¿ura
Sau dacå vei a¿eza câmpii ¿i mun¡i pe ea,
Iar, în vârful lor, påsårile de curte ale cerului.

Harta pe care o ¡ii pe palme s-a rupt
ªi a format douå lumi:
A mea, pe al cårei ecran po¡i urmåri
Eroii ce plonjeazå, ca ni¿te tor¡e,
În lacul unei priviri opace.

În casa de onoare a lumii tale
Nu pot intra, cu lux de amånunte,
Unde, trebuie så recunosc,
Nici n-am fost invitatå,
Nici motive de strictå necesitate n-ai  avea,
Pentru a må opri sub lupa privirii tale.

Tu, cålåtorul ideal,
Vei såvâr¿i rugåciunea zilei, în trei acte:
De caritate, iubire, desåvâr¿ire,
ªi un mårun¡is de câ¡iva cen¡i
Pe care îl vei arunca în fa¡a cuvântului fericire
Ce n-a intrat niciodatå, valsând,
În panteonul unui poem.
Infinitul unei concluzii

Nici nu-¡i imaginezi câ¡i ochi se deschid în mine,
Privesc acela¿i lucru, din aceea¿i direc¡ie,
Cu aceea¿i întrebare pe buze:
-Oare, aceastå femeie, încotro?
-Dincolo de ce?
 Sigur existå în ea multe alte întâlniri,
Dar ca ochii alba¿tri, niciodatå!
Nici ca cei cåprui, lesne de în¿elat!
Doar ca ochii verzi,
Ce poartå în ei semnul infinitului
Pus cu tâlc, în natura omului.

E a¿a cum nu-¡i po¡i imagina!

Ochii bat cu degetele darabana
În foia albå a subiectului
Ce stå, gânditor, lângå firul de iarbå,
Unde vin oile Domnului så pascå,
Iar eu le numår, înainte de-a adormi
În bra¡ele imagina¡iei tale,

AAAAAna Arna Arna Arna Arna Ardeldeldeldeldeleeeeeanananananuuuuu LIRÅ
Cu ceasul fixat pe visul cu zebre.
Aduse din sahara unui timp
Vândut inimii mele,
Pentru un pumn de poeme.

În palma unei frunze

Descopår plåcerea
De-a investiga calea vie¡ii,
Cununiile fåcute în fiecare searå
Cu acel cuvânt ce are dorin¡a
De-a iubi ¿i a fi iubit;
Nu conteazå vârsta, secolul
Måsura pantofilor, a rochiilor de searå,
Dintre acelea pe care le vor îmbråca
Tinerele guvernante.
Ce poartå banderole din ploi roz pe cap
ªi umblå pe acoperi¿ul cerului
Pe tocuri înalte, gåurindu-l
ªi nu „cineva” vede întâmplarea
Ci „altcineva”, rudå apropiatå cu „cineva”
Care, fiind ocupat cu schimbarea gårzii de
noapte,
Nu are mâna liberå pentru a oferi florile dalbe
ªi nici inimå pentru gåurile ce ar dori så le facå
Prim guvernanta ploilor albastre
În pieptul såu de eunuc.

A¿ fi bucuroaså

Så plângi, în aceastå noapte, alåturi de mine,
Så faci o micå scamatorie cu sufletul meu
Doar una, så se ducå vestea
ªi ambele mâini så fråmânte lutul ro¿u
Luat din obrajii såi.
Porne¿ti patefonul
ªi toatå povestea se mutå într-un alt cadru,
Iar noi nu mai putem plânge împreunå,
Nu mai putem face anima¡ie,
Teatru de umbre, cu palmele lipite,
Degetele mari mi¿cându-¿i urechiu¿ile de lup,
Lupul cel råu, ce-mi cautå inima;
Acea Scufi¡å Ro¿ie
Ce nu se plânge niciodatå Bunicii Eva
ªi nici lui Mo¿  Adam
Doar te are în buzunar, monedå de schimb
Dar nu vrea så prilejuiascå întâmplåri nefericite
Dåunåtoare pentru cei ce intrå

În reac¡ie, absolut sentimentalå, cu ea;
Uitând så încuie u¿a în urmå
Iar lupul... ¿ti¡i voi
Abia a¿teaptå så se înghesuie
În hornul de lut al noii pove¿ti
Înså nimeni nu-l va împinge
Spre u¿a de evacuare
Atunci când declara¡ia sa de dragoste
Va lua foc

E¿ti obosit

Våd asta dupå felul cum î¡i cad frunzele
Pe tejgheaua plinå de felurite obiecte ¿i amintiri

E¿ti obosit, våd asta în ochii tåi,
Iar Iuda nu-¡i poate cumpåra romanul de dragoste
Doar cu treizeci de argin¡i
Cåci tu ai negociat pre¡ul pentru tot restul vie¡ii
Deasupra celor ce ¿i-au gândit lumea în trei pa¿i:
Pasul unu:
Tåcerea absolutå asupra lucrului prost fåcut;
Pasul doi:
Cel care nu calcå vipera cu propria talpå
ªi-o laså så-i urce pe picior, spre vârful piramidei;
Pasul trei:
Cel care o scoate pe Cleopatra din rol
Oferindu-mi-l, în schimbul sufletului
În care etichetez prieteni
Trimi¡ându-le ve¿tile bune,
Pe care ¿i tu le prime¿ti
Dar le a¿ezi, cu gest mercantil,
Pe tejgheaua veche
Plinå de frunzele cåzute
Ale ochilor cåprui.

În spa¡iul dintre bine ¿i råu

Numai aici timpul, are putere deplinå, disciplinå,
Ia lucrurile diafane pe palme
ªi le pune în coastå, degetul aråtåtor,
Ãsta e locul preferat de gloan¡ele oarbe



Portal ~ Mãiastra - Anul XVIII, nr. 1-2 (68-69)/2022          p. 47

ALEXANDRU MACEDONSKI
- 168 ani de la na¿tere -

Duelul poate începe, martorii sunt prezen¡i
Ochiul drept, råmas deschis,

ºinte¿te steaua din fruntea iluziei,
Iar sângele gâlgâie pe cåma¿a de borangic.

Spa¡iul dintre bine ¿i råu
Va fi întotdeauna plin
Cu opiniile celor ce fac din asta o vendetå,
Dupå ce î¿i beau ceaiul fierbinte
Usucå manuscrisul
Pe fruntea ce va deveni ¡intå
Pentru ochii alba¿tri,
Descoperi¡i, cu deosebitå surprindere,
Ca fiind ochii reginei nop¡ii ¿i-a crinilor regali
Pe care se a¿azå diferite insecte
Pentru Dumnezeu, nu da cu insecticid!
Printre ei s-ar putea afla råtåci¡i
Ochii unui înger
În a cåror stare de gra¡ie
Po¡i privi fix
Ca-n adâncul unui ocean,

Dans existen¡ial

În casa nop¡ii, se aflå biroul îngerului
Cu actele sale de caritate,
Cu amestecul în treburile altora,
A¿ezat, precum o foaie de tort,
Între crema zilei de ieri ¿i a celei de mâine
Ori, în rol de sufleor, la urechea mea,
De când må ¿tiu.

Iar, acum, må surprind trådând,
Låsându-må moale în zåpada altor îngeri,
Câ¡i vor mai fi încå activi pe-acest påmânt påcåtos.

Aceastå întâmplare
Mi-a stricat gustul, op¡iunile, restul de via¡å,
Pânå a venit cåmåtarul ¿i m-a întrebat:
„-Dar tu când ai de gând så dai împrumutul înapoi?

Dacå înger nu ai,
Cåci n-ai ¿tiut så-l påstrezi pentru zile grele,
Cum te vei achita de cele încå ne¿tiute, nescrise,
Ascunse în bocanci,
ºinute sub talpå,
Încål¡ate de drum lung,
Dar fårå tine,
Fårå specia ta, aflatå în carantinå,
Amestecând  în supa celor douå mii de ani,
În ritm de samba
ªi ce va mai fi råmas din dansul existen¡ial?”

Cu numårul 108, conform listei de la sfâr¿i-
tul volumului, apare, iatå, în seria O SUTÃ ªI
UNA DE POEZII (Antologie, prefa¡å, repere bio-
grafice ¿i selec¡ia referin¡elor critice de Gheor-
ghe Glodeanu, Editura Academiei Române, Bu-
cure¿ti, 2021, 252 p. ), aceastå antologie din poe-
zia unuia dintre cei mai reprezentativi scriitori
de la cumpåna secolelor XIX-XX. Seria respecti-
vå, publicând poe¡i din toate genera¡iile (clasici,
simboli¿ti, moderni¿ti ¿i neomoderni¿ti, oprin-
du-se, pânå acum, ¿i la câ¡iva optzeci¿ti) nu este
una cronologicå. Antologarea clasicilor începe
abia cu nr 15 - Mihai Eminescu, pânå aci fiind
publica¡i: Petre Stoica, Ileana Målåncioiu, Gri-
gore Vieru, Radu Stanca, A. E. Baconsky, ªtefan
Aug. Doina¿, Ion Gheorghe, Gabriela Melinescu,
Ion Horea, Ion Brad, Nichita Stånescu, Zaharia
Stancu, Ioan Alexandru, Anghel Dumbråveanu
(nr. 1-14) ¿. a. m. d....

Venindu-i rândul abia acum, cu nr. 108 (se-
ria înainteazå, cum se vede, pe un criteriu axio-
logic trans-genera¡ionist), Al. Macedonski este
nu mai pu¡in un poet important în evolu¡ia poe-
ziei române¿ti, statutul estetic al operei sale sus-
citând varii discu¡ii în privin¡a situårii sale valo-
rice cât mai exacte, dincolo de interpretårile
anexioniste care i-au supralicitat fie „romantis-
mul”, fie „simbolismul” ori „parnasianismul” ope-
rei (G. Cålinescu scria cå „romantismul de tip Byron-Musset se amestecå cu un parnasianism
mult mai pictoric ¿i cu ecouri de simbolism, ¿i în Nop¡i, cu foarte multå discursivitate eminescianå”).

Antologatorul Gheorghe Glodeanu, mergând pe repere critice binecunoscute (de la E.
Lovinescu, Pompiliu Constantinescu, G. Cålinescu ¿i Tudor Vianu, la Ion Negoi¡escu, Adrian Ma-
rino, Matei Cålinescu, D. Micu, E. Simion, N. Manolescu, Mihai Zamfir), realizeazå o prezentare pe
etape programatice a poeziei macedonskiene, trecând în revistå activitatea „Literatorului” ca revistå
„opozitå celei de la Ia¿i”, cu nostalgii pa¿optiste, militante, mesianice chiar, adicå etapa „romantis-
mului”, poetul evoluând apoi „înspre simbolism («instrumentalism») ¿i parnasianism”.

Criticul sintetizeazå în finalul prefe¡ei sale intitulatå „Al. Macedonski ¿i poezia viitorului”
astfel: „Chiar dacå viziunea sa despre artå nu are un caracter sistematic, putând fi reconstituitå
dintr-o serie de articole, conferin¡e ¿i poezii programatice, Macedonski are meritul de a fi creat o
poeticå deschiså, aflatå la interferen¡a unor curente literare diferite precum romantismul (a se
vedea ciclul Nop¡ilor), simbolismul, parnasianismul ¿i chiar clasicismul (prin forma fixå a Ronde-
lurilor). . . “

De la romantismul congener cu epoca Eminescu (considerat „uzurpatorul” gloriei sale, promovat
de Junimea!), la încercårile de teoretizare a „poeziei noi” de dupå dispari¡ia acestuia, când autorul
„Hinovului” (Poesii, 1881) î¿i propune så intre în „logica” poeziei (considerând-o „ilogicå, într-un
mod sublim” – Poezia viitorului, 1892), Al. Macedonskia sus¡inut ideea unui simbolism „complicat”,
zice el, cu „instrumentalismul”, teoretizat de  infatigabilul poet experimentalist René Ghil (1862-
1951), adeptul armoniilor imitative.

Reluând o mai veche remarcå maiorescianå de la 1867 („O cercetare criticå...“), conform cåreia
poezia nu e „cugetare”, ci lume în imagini sensibile, Macedonski afirmå tran¿ant cå „poezia n-are
o legåturå decât foarte indirectå cu cugetarea, ea nefiind decât o afacere de imagina¡iune. A imagina
este a închipui, nu este a cugeta.“ Romantismul poeziei sale se va distila, mai apoi, în retortele
unui manifest simbolism, agitat cu preten¡ia unui ¿ef de ¿coalå, combinat fervent cu viziuni ¿i
formule artistice parnasiene, neoclasiciste, realiste ¿i alte elemente de varii estetici, încât, la o
privire mai generalå a acestei poezii, ai impresia unui inegal ¿i variabil mixtum compositum, ce se
impune definit în ideea unui integralism care så-l exprime pe de-a-ntregul ¿i så-l recomande
estetic, chintesen¡ial.

Prezenta apari¡ie editorialå ne då prilejul de a reaminti, aici, lucrarea noastrå Alexandru
Macedonski – Palatul fermecat. Eseu asupra barocului macedonskian (1997), în care urmåream
spiritului barochizant macedonskian, psihismul såu creator pliindu-se foarte bine pe o atare înca-
drare care adunå, ca un magnet pe sub o piliturå, liniile de for¡å ale operei într-o formulå esteticå
integralå ¿i probatorie artistice¿te. Cåci a situa personalitatea lui Macedonski în cadrul literaturii
române a devenit pentru critica literarå o dificultate deseori infran¿isabilå ¿i, deopotrivå, o perma-
nentå obsesie. „Dificultatea” vine din ireductibilul mixtum compositum al operei, adicå dintr-un
pluralism de atitudini, tendin¡e ¿i stiluri, ce marcheazå profund dinamica operei, fårå a o reduce
la o formulå anume. De¿i coexistå în acest „haos germinativ” (Vl. Streinu), toate aceste tendin¡e
au sensuri fie contradictorii, fie centrifuge, o unitate coerentå ¿i distinctå a operei neînchegându-se
niciodatå definitiv. Dacå omului îi råmânea caracteristicå „lipsa de tact”, autorului îi va lipsi ceea
ce N. Davidescu numea „discernåmânt estetic” (de aici „prolixitatea cantitativå”!). Romantic ca
fond spiritual, clasicist în aspira¡ie, parnasian în viziuni ¿i modernist în intui¡ii, Macedonski face
ca aceste moduri de crea¡ie så lucreze unul contra altuia, fiecare pe seama lui, dar nu împotriva
unei sinteze baroce pe care toatå aceastå vie tectonicå a operei o ilustreazå.

Adrian Marino aprecia încå din 1973 cå „Stilistica, tipologia ¿i caracterologia specific barocå
apar ¿i ele, în mod inevitabil, mai ales la Macedonski, scriitorul român cu afinitå¡ile spirituale,
estetice ¿i temperamentale cele mai pronun¡at baroce”. Pentru ca în 1978, dupå ce dåduse a¿adar
scrierile fundamentale despre autorul „Psalmilor moderni” (Via¡alui Alexandru Macedonski, 1965
¿i Opera..., 1967) så revinå asupra ideii într-un mod mai accentuat: „Am scris (cândva) o paginå
despre barocul macedonskian. Azi am scrie, fårå exagerare, zece, într-atât spiritul baroc define¿te
în esen¡å aspectul dualist, contradictoriu, ambivalent al spiritul poetului. Iluzionarea ¿i dezamå-
girea, el desengaño sunt tipice barocului ¿i la Macedonski, în opera cåruia apar notele cele
mai baroce din întreaga literaturå românå. “ (Almanah „Tribuna” 1978, p. 124)
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Cam în acela¿i timp, în amplul eseu asupra barocului din 1977,
Barocul ca tip de existen¡å, cårturarul de mai larg orizont vizionar Edgar
Papu aprecia: „Trebuie så recunoa¿tem cå nici unui alt literat român ivit
dupå marea perioadå istoricå a stilului nu i s-au ilustrat atât de perti-
nent tråsåturile baroce. Noi l-am vedea perfect încadrat pe Macedonski
în acest baroc fin de siècle. “

A¿adar, o interpretare parcelarå, anexionistå este nu numai pågubi-
toare, dar ¿i falså, câtå vreme Macedonski s-a dezis, succesiv, de toate
stilurile frecventate, råmânând el însu¿i dincolo de orientåri ¿i ¿coli lite-
rare, ireductibil ¿i, deci, inclasificabil. El nu poate fi crezut pe cuvânt
când se declara urma¿ul legitim al unui pa¿optism militant de stirpe
heliadicå, deopotrivå mesianic ¿i vizionar, care, chipurile, ar marca evolu-
¡ia organicå a unei culturi, câtå vreme „metafizicismul” eminescian, noua
direc¡ie erau considerate fenomene de împrumut ori de „politicå literarå”
menitå a-i surclasa valoarea... De asemenea, dezicerea de simbolism intrå
în aceea¿i instinctivå dorin¡å de redefinire ¿i autodepå¿ire. De fapt, Ma-
cedonski nu-l considerå nicåieri pe Verlaine drept simbolist, ci „clasic”,
nefiind, zice el, „nici realist, nici simbolist, nici decadent, nici instrumen-
talist” (clasic în sensul de categorie esteticå viabilå, un mod de a crea
durabil ¿i definitiv). Iar în ceea ce-l prive¿te pe „genialul” Theophile Gau-
tier, „parnasianistul”, autorul Ospå¡ului lui Pentaur va denun¡a excesele
descriptiviste ¿i plastice ale aceluia, astfel de influen¡e parnasiene nefiind
la el „nici cople¿itoare, nici abundente” (A. Marino). Tot a¿a, atras de
naturalism, îl va considera repede drept retardatar, consumat.

Macedonski artistul se folose¿te de toate, trece prin toate ¿i se dezice,
pe rând, de toate, gra¡ie unei impulsiuni genialoide
de a fi mereu altul ¿i de a råmâne, ca pelerin al
Himerei, neîngrådit estetic ¿i, deci, el însu¿i. Dacå
Eminescu råmâne egal cu sine în operå ¿i coerent
în toate manifestårile vie¡ii sale, Macedonski este
un scindat de geniu, în opera cåruia se adunå, ca
într-o matcå de fermenta¡ie alchimicå, atâtea sti-
luri ¿i experien¡e artistice, încât ideea de sintez sintez sintez sintez sintezååååå
exprimå atât de bine regimul compozit al operei,
haosul ei „germinativ”... Nu este o sintezå de tip
clasicist, nici una de exerci¡iu aleatoriu, ci o sinte-
zå bilan¡ierå, izvorâtå din recapitula¡ia atât de ca-
racteristicå epocilor de tranzi¡ie, o sintezå în care
fermentul „noului” este activ ¿i sensul implicårii
moderniste devine evident. E o sintezå a modurilor
poetice consacrate, care vin în atingere cu formele
viguroase ale unei modernitå¡i ce se cautå pe sine,
a¿adar o sintezå de „vechi” ¿i „nou”, animatå de
spiritul nelini¿tit al unui „fin de siècle” revolut, o
sintezå dinamicå al cårei unic sens este acela cåtre
modernitate.

O astfel de sintezå artisticå, de o configura¡ie
mozaicat-ilustrativå - vådind acel goethean „neas-
tâmpår fårå margini” - , ne readuce în minte mitul
baroc al devenirilor/ metamorfozelor succesive pe
marea scenå a vie¡ii, care-i sugerau criticului lite-
rar elve¡ian Jean Rousset un eseu de o sugestivi-
tate exemplarå, eponimå, în¡elegând fenomenul
ca o logodnå a legendarei Circe cu involtul ¿i pli-
nul de sine Påun (La Littérature de l’âge baroc în
Fran¡a: Circé et le paon, 1953). Un critic consec-
vent al esteticii barocului pânå la ultima lui carte
intitulatå chiar a¿a: Dernier regard sur le baroque
(1998).

Eminescu fusese un mare însingurat. Soli-
tudinea devine la el temå fundamentalå a operei,
temå-cadru a reflexivitå¡ii sale „metafiziciste”, în
definitiv condi¡ie a geniului. Macedonski, dimpo-
trivå, are nevoie de lume, de spectacol, de pia¡a
publicå, ceea ce înseamnå „dramå” ¿i „suferin¡å”:
„Unde înceteazå singuråtatea, începe pia¡a publi-
cå, ¿i unde începe pia¡a publicå începe de a¿ijde-
rea zgomotul marilor comedian¡i ¿i bâzâitul
mu¿telor veninoase” (Fr. Nietzsche, A¿a gråit-a
Zarathustra).

În definitiv douå structuri umane ¿i artistice
total diferite, o incompatibilitate care ¡ine de vizi-
uni artistice diferite, de sensibilitåþi ¿i structuri
literare total opuse, de impactul dintre spiritul
«histrionic» ¿i abisalitatea celui «tragic»”...

În acest punct, crea¡ia macedonskianå ia cu-
no¿tin¡å nu numai de o dramå interioarå (în sen-
sul în care Al. Ciorånescu în¡elegea barocul ca pe
o descoperire a dramei, „rezultatul cel mai trainic
al barocului”), ea încearcå - ¿i acest lucru este
esen¡ial pentru morfologia barocå macedonskianå
- o urgentå, în regimul clipei, revalorizare a e¿e-
cului (A. Marino), efectul de meravigliameravigliameravigliameravigliameraviglia exercitân-

du-se într-un regim spiritual compensator. E, în toate acestea, o ostenta¡ie
aproape „disperatå” ce emanå dramatica for¡å de a institui în fa¡a emines-
cianismului acea „baricadå” barocå, multifa¡etatå estetic ¿i poliedricå,
de un exces stilistic provocator. „Prolixitatea” observatå, de altfel, de
criticå, caracterul „compozit”, pompozitatea, obscuritatea, scientismul,
emfaza, manierismul (mièvrerie) sunt excesele cele mai frecvente ¿i speci-
fice ale barocului macedonskian, ale unei psihologii artistice „de asalt”,
care spune ¿i altceva în afarå de simpla delectare contemplativå a crea¡iei
sale. Este o problemå relativ u¿oarå aceea de a recunoa¿te barocul mace-
donskian, în etapele desfå¿urårii lui, întrucât acesta se simte cu u¿urin¡å
¿i se intuie¿te repede prin freamåtul de sintezå, prin metamorfozele ati-
tudinii poetice la nivel stilistic, prin încruci¿årile de efecte caracteristice.

Recunoscut în mai toate împrejurårile, barocul macedonskian rå-
mâne un mod de via¡å ¿i un stil artistic, având o „incapacitate înnåscutå
pentru cåile de mijloc” („dauritul drum de mijloc” hora¡ian) ¿i optând
pentru esen¡ializåri himerice itinerante, de „excelsior” ¿i „perihelie” re-
demptivå, ca în poemul Perihelie:

„Oh, låsa¡i pe-oricare suflet în a lui perihelie,
 Ferici¡i-l când påmântul pentru dânsul a murit... “

Acest excelsior ideatic din atâtea poeme (care se dore¿te „artå purå,
fårå fraze” – Rondelul cupei de Murano), îi concentreazå întreaga fiin¡å,
stârnindu-i spiritul înspre „un farmec de himerå, dupå ea urmåritor”, ca
în poemul Stepa, destul de låmuritor în sensul vizionar al programului

såu estetic:

„Din real ie¿it afarå nu mai e¿ti ca ori¿icare,
Te-nzestrezi cu mâneci ro¿ii la tunicå de satin,
Chipe¿, nalt, cu stemå-n frunte, pleci pe visul

tåu cålare -

ªi se uitå, ¿i se uitå mizerabilul destin... “

Toate aceste „excese” ale acelui mixtum com-
positum de formula esteticå a barocului macedons-
kian, sunt, în acela¿i timp, ¿i semne ale distinc¡iei,
cåci fårå ele nu ar intra în discu¡ie perenitatea
acestei formule artistice ce define¿te estetic baro-
cul macedonskian ca mod de via¡å ¿i stil de crea-
¡ie. Sunt atitudini ¿i mårci care asigurå operei
for¡a expresivå, vigoarea stilisticå, legitimându-i
nu numai programul få¡i¿ de „replicå”, dar exem-
plificând în planul crea¡iei o mare dramå spiritualå
¿i intelectualå. Cu Macedonski, care, zice G. Cåli-
nescu, „formuleazå poezia cu mult mai fin decât
Maiorescu”, crea¡ia artisticå î¿i descoperå, ca ¿i
la Eminescu, con¿tiin¡a de sine, rezonând cu ide-
ea de autism ¿i introvertire, pregåtindu-se spre
marea aventurå a limbajului ce o va a¿tepta în
secolul nostru. Opera lui Macedonski confirmå,
în totalitate, ideea cå, în contextul reevaluårilor
periodice, se verificå încå odatå actualitatea ¿i
tinere¡ea clasicilor, într-o posteritate în care, sine
ira et studio, marile con¿tiin¡e coaguleazå, ine-
vitabil, în modele culturale deschise.

Macedonski este unul din marii scriitori ro-
mâni atins de aripa geniului (în multe din crea¡iile
sale, cum credea G. Cålinescu) ¿i sortit a rezista,
prin estetismul funciar ¿i fondul profund uman
al operei sale, timpului devorator ¿i alienant. Im-
pardonabilå, desigur, atitudinea fa¡å de Eminescu
îi reliefeazå, dincolo de varii considerente, un orgo-
liu al suferin¡ei, clådirea de sine a poetului Mace-
donski producându-se cu adevårat într-o atitudi-
ne de „replicå” personalå, paralelå ¿i cu realizårile
care se cunosc (instituind, prin crea¡ia sa, acea
„baricadå barocå”, de cauzå pro domo, în fa¡a emi-
nescianismului care-l intimida ¿i anihila).

Definibilå prin metafora integratoare a pala-
tului fermecat din proza cu acela¿i titlu, topos de
excelen¡å barocå în strålucirea-i perliferå ¿i bo-
gå¡ia decorativå, Opera macedonskianå bate, cu
toate luminile ei, departe, în posteritate, pregåtin-
du-se a înfrunta, în cuirasata formulå barocå de
mare freamåt imagistic ¿i ideatic, - mai exact, din-
colo de cele „patru genera¡ii” invocate întru depli-
na recunoa¿tere ¿i consacrarea valorii sale intan-
gibile -, acest al treilea mileniu, într-o mai profun-
då în¡elegere a Omului ¿i implicit o mai bunå pu-
nere în valoare a crea¡iei sale.

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
Tg. -Jiu, 23 noiembrie 2021Tg. -Jiu, 23 noiembrie 2021Tg. -Jiu, 23 noiembrie 2021Tg. -Jiu, 23 noiembrie 2021Tg. -Jiu, 23 noiembrie 2021
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Fost ambasador în ºara Crizantemelor – RADU ªERBAN:
„CUGET SENIN” - „SERENE IN HEART AND THOUGHT”    (HAIKU)

1. 1. 1. 1. 1. „„„„„CUGET SENINCUGET SENINCUGET SENINCUGET SENINCUGET SENIN”””””/ / / / / „„„„„SERENE IN HEARSERENE IN HEARSERENE IN HEARSERENE IN HEARSERENE IN HEARTTTTT
AND THOUGHTAND THOUGHTAND THOUGHTAND THOUGHTAND THOUGHT”””””     este o culegere de 226 de poe-
me-haiku, care se adaugå altor volume editate
de dl Radu ªerban (n.17 dec. 1951,
Ungheni-Mure¿), distinsul nostru colaborator
încå de pe când a func¡ionat ca ambasador al
României în ºara Soarelui Råsare (14 martie
2012-14 august 2016). Dintre lucrårile publicate
amintim, dincolo de cele de specialitate în
economie ¿i diploma¡ie: „Zidire sufleteascå” – vol.
I (2009), „Sub semnul dragostei” (2010), „Haiku
– balsam sufletesc” (2012), „Stare de haiku
(2013), „Haiku - Fereastra armoniilor – 1001 de
poeme scurte” (2014), „Ambassadorial haiku”
(2014), „Zidire sufleteascå” – vol.II (2014), „Mai
aproape de cer”, „Closer to the sky, Sora e
Ayumu”, în românå, englezå, japonezå (2015),
„Haiku in Romania (2015), „Triptic româno –
nipon – haiku” (2015), „Triade în metricå de
haiku” (2016), „Instantanee fotopoetice – haiku”

(2017), „Sta¡ia Tokyo” (2018), „Reflections –
haiku” (2018), „Teme ¿i crizanteme – Haiku”
(2019), „Meditative – Haiku” (2020), „Români de
roman în Japonia” (2020)/„Famous Romanians
in Japan” (2021).

Dl Radu ªerban ne-a onorat cu scrieri foar-
te interesante, documentare ¿i eseuri, privind
tradi¡ii culturale ¿i realitå¡i din Împårå¡ia Extre-
mului Orient, dar ¿i realitå¡i ori repere culturale
române¿ti. Amintim aici lucrarea autobiograficå
„Sta¡ia Tokio – jurnal japonez” din 2018 (în care
se regåsea ¿i problema liniei de metrou Bucu-
re¿ti-Otopeni, care a beneficiat de un credit ni-
pon de vreo 340 milioane euro, datå în folosin¡å,
în sfâr¿it, în decembrie 2020), precum ¿i culege-
rea de eseuri literare documentare „Români de
roman” (2020), care cuprinde «pove¿tile» fasci-
nante ale celor 12 cona¡ionali ai no¿tri, la care
se adaugå Prin¡ul Carol ¿i un altul, Brâncu¿i,
doar ca prezen¡å „virtualå” prin notorietatea ope-
rei sculpturale expuså muzeistic, artistul nea-
jungând niciodatå în Japonia, de¿i o ucenicå
de-a lui ¿i bunå prietenå, Otilia Marchi¿ de Cos-
mu¡å (1873-1951), va cunoa¿te aceastå experi-
en¡å extrem-orientalå, consemnând informa¡ii
privind via¡a socialå, cultura ¿i civiliza¡ia japo-
nezå. În Dic¡ionarul monografic „Constantin
Brâncu¿i – Oameni din via¡a lui” (2020), noi în-
¿ine am dedicat articole substan¡iale atât lui Isa-
mu Noguki cât ¿i Otiliei Cosmu¡å-Bölöni, subli-
niind rela¡iile acestora cu Brâncu¿i, îndeosebi
ale tinerei românce, cu biografie cam aventuroa-
så, care devenise nu numai prietenå cu Ady En-
dre ¿i Rodin, vizitându-l pe sculptor la Meudon,
dar ¿i apropiatå a lui Brâncu¿i, vizitându-i frec-
vent atelierul (în documentarul epistolar „Brân-
cu¿i inedit”, dna Doïna Lemny reproduce scri-
sorile acesteia cåtre Brâncu¿i, aflate în arhiva
sculptorului de la Centrul Pompidou din Paris).

În eseul „Geniul lui Brâncu¿i în Japonia”,
din respectiva lucrare, autorul ne încredin¡ase
cå autorul „Påsårii în spa¡iu” este pânå acum
românul „cel mai prezent în arhipelag”. Nu mai
pu¡in de „paisprezece opere originale” (cercetå-
toarea Doïna Lemny pe unele le crede a fi „co-
pii”!)) sunt råspândite prin muzeele japoneze,
la care se adaugå o mul¡ime de sculpturi „am-
prentate de stilul såu”. Japonezii îi pronun¡å
numele române¿te, nu în varianta fran¡uzitå,
ca în limbile Occidentului (Brancusi).

Atât jurnalul de ambasador al dlui Radu
ªerban, - dovedindu-se un profesionist în misiu-
nea diplomaticå încredin¡atå, mereu la curent

cu hi-tech-ul unei civiliza¡ii atât de avansate
încât pare utopie våzutå din alte pår¡i ale mapa-
mondului -, cât ¿i eseurile monografice despre
românii care au cålåtorit, au scris ori au låsat
mårturii despre societatea japonezå ¿i bogatele
ei tradi¡ii, sunt cår¡i alcåtuite cu rigoare ¿i un
deosebit sim¡ cultural, autorul excelând în sim-
¡ul observa¡iei ¿i judecata echilibratå, precum
¿i într-un fel de implicare intelectual-sufleteascå
¿i civicå, în diferite ac¡iuni cultural-artistice,
precum în organizarea unui reu¿it Simpozion
„Brâncu¿i-Noguchi”, a unor seminarii despre
„cålåtori români în Japonia” încå din a doua
jumåtate a secolului al XIX-lea (ieromonahul
Anatolie Tihai, în 1872 ¿i monseniorul Vladimir
Ghica, prin anii ‘30). La momentul rechemårii
de la post (mergând apoi în diploma¡ie la Lon-
dra, Bruxelles, dupå care func¡ionând ca forma-
tor la Academia Diplomaticå ¿i Institutul Diplo-
matic Român etc.), avea în pregåtire simpozio-
nul-centenar „Nicolae Xenopol” (1853-1917), fra-
tele ilustrului istoric Alexandru Xenopol (Istorie
a Românilor din Dacia Traianå, 1890), fondatorul
Academiei de Studii Economice, care în 1917 î¿i
prezentase scrisorile de acreditare Suveranului
nipon. Prin prezentarea scrisorilor de acreditare
în fa¡a Împåratului, la 19 noiembrie 1917. Se
consemna „momentul zero al diploma¡iei româ-
no-nipone” (o lunå mai târziu, diplomatul român
va deceda de o boalå la rinichi, osemintele fiin-
du-i aduse în patrie abia în 1921 ¿i reînhumate
la cimitirul Bellu din Bucure¿ti).

2. Am scris cu deosebitå plåcere despre
cår¡ile dlui ambasador Radu ªerban (printre
acestea, vreo cinci volume de haiku, de virtuo-
zitå¡i artistice incontestabile) ¿i o facem ¿i acum,
cu prilejul recentei cår¡i de haikuri CUGET SE-
NIN, o edi¡ie bilingvå româno-englezå.

Într-un „EXORDIU” amplasat la începutul
cår¡ii, autorul precizeazå cå în 2021 „sårbåtorim
centenarul rela¡iilor diplomatice româno-nipone
¿i savuråm fructele unei altoiri a culturilor, cu
gustul fårå egal al haiku-ului în limba românå”.

„În poiana sufletului meu – scrie dl Radu
ªerban, experimentat autor de haiku-uri -, hai-
ku då în pârg. Då semne de sintezå a neantului
¿i a nectarului cules din lumina medita¡iei, sem-
ne de rumenire a tråirilor ¿i imaginilor sub seni-
nul cald al cugetului, dar ¿i semne de plinire a
formelor estetice sub gravita¡ia senectu¡ii.”

Scrise pe parcursul unui an, „acest haiku
se muleazå pe spiritul încercat de vremea ¿i vre-
murile atipice, de o iarnå prea blândå ¿i o lume
prea ermeticå, închiså ca o såmân¡å cåzutå pe
stânci aride. Råzle¡it printre anotimpuri incerte,
s-a låsat ¿i el în båtaia vântului ¿i anotimpurilor
inimii, în surprinzåtoarele ondula¡ii ale acestui
an capricios.”

Cartea de haiku-uri a dlui Radu ªerban se
încheie cu ni¿te „Note de lector” semnate de dl
Valentin Nicoli¡ov: „Citind cele 226 de poeme din
acest nou volum al poetului Radu ªerban,
mi-am amintit ¿i alte poeme ale lui de facturå
similarå, din cår¡ile publicate anterior. Observa
cå ¿i în poemele de acum poetul råmâne axat
pe acelea¿i teme filosofice importante, ale vie¡ii
¿i mor¡ii, teme pe care le regåsim în poemele hai-
ku de pretutindeni: tema singuråtå¡ii, tema a-
mintirilor, tema timpului trecåtor, minunile uni-
versului ce ne înconjoarå etc. Încå de la începu-
tul lecturii mai multe poeme m-au impresionat.”

Referentul observå încå de la început cå
poetul surprinde „actuala pandemie”, care a
încetinit atât de mult ritmurile vie¡ii sociale,
ducând la izolare:

„Ora¿ul tåcut,
Închi¿i în sine, oameni
brusc, o sirenå”.

Dl Radu ªerban î¿i organizeazå cartea în

zece secven¡e ciclice, sugerând o anume în-
lån¡uire ¿i succesiune, dincolo de pagina¡ie: I.
Siderale/ 1-22 kaiku-uri, II.Germinative/ 23-46,
III.Amar/ 47-80, IV.Cerebrale/ 81-103, V. De su-
flet/ 104-135, VI. Hazard/ 136-159, VII. Sete de
nemurire/160-176, VIII.Transcendental/ 177-
189, IX.Metamorfoze/ 190-204, X. Evanescen¡å/
205-226.

În versuri silabice specifice speciei lirice
japoneze de mare tradi¡ie (5/7/5), båtând ca un
metronom în trei timp, poetul î¿i pliazå sensibi-
litatea pe imagini concrete, reu¿ind a se mårtu-
risi în exerci¡ii de lirism lapidar, acest laconism
intrând în rezonan¡å cu o stare meditativå, de
profunde reflexivitå¡i, de la melancolie la imagi-
nea timpului înghe¡at „pe perna de nea”, suge-
rând moartea, precum, ca un vernal xilofon,
„¡ur¡urii plâng sacadat/ cantata vârstei”//„Ver-
nal xylophone./ The iciles weep in turns/ can-
tata of age.”

Dar s-o luåm mai organizat ¿i så observåm
inventarul imagistic din ciclul ini¡ial „Siderale”:
„idila toamnei/ cu regele luminii” (1), luna ca
un „urlet prelung” ce-¿i „face plinul/ din vârfuri
de brad” (2), tangoul norilor pe luciul râului (3),
„prin¡esa toamnei” pictând cerul cu sânge albas-
tru (5), lacul cu „stele ¿i lotu¿i” sub seninul nop¡ii
(7), un „soare captiv” ca un fr de påiajen „în ga-
laxia toamnei” (9), o lunå „de-a dura” pe Calea
Laptelui (13), „Din glastra de nori,/spre cer bu-
chet de stele./Spre noi – nop¡i albe.”//„From the
vase clouds/ cluster of stars to the sky -/ white
nights to us” (22)...

Din „Germinative”: „Ie¿it din sine,/din chiar
ghinda sinelui -/ stejarul falnic.”// „Out of it-
self/ out of its very acorn -/ lofty oak tree”. (25);
„Mama literå-/ semanticå såmân¡å/în lan ne-
sfâr¿it.”/ „Mother letter/in the infinite grain field
-/ semantic seed” (54); „Petala în zbor/ î¿i laså-n
urmå fructul -/ destin împlinit.”//„Petal in
flight/ leaving its fruit behing -/ fulfilled des-
tiny” (40).

Din ciclul „Amar”: „ªcoala durerii:/ învå¡
ochii så-noate/ în lac de lacrimi.”// „School of
pain:/ I teach me eyes to swim/ in a lake of
tears” (50); „Doarme clopotul/ atunci când vii;
el sunå/numai stingerea.”//„The bell sleeps/
when you arrive – it tolls/only when you leave”.
(54); „Drum prin triste¡e/ macadamizat cu
fulgi.../ Pa¿ii gerului.”//„Road through sad-
ness/ surfaced with snowflakes -/ frost’s foot-
steps”(56).

Cerebralele (IV), desigur, consemneazå ati-
tudini specifice: „opinii ferme” ca gânduri din
„tran¿eea råbdårii” (81), stenograma „ridurilor
cifrate” de pe fruntea înaltå (82), imaginea rei-
teratå a „cerului cerebral” (84, 86), „cascada de
ani” ¿i „filtrarea” memoriilor (91), „vârtejul de
gânduri” pe care, melancolic, poetul „le poartå
spre mal” (92), zåpezile cuvintelor, iarna târzie
¿i gerul „din dosul cuvintelor”, „semne de ghea-
¡å/pe geamul memoriei” (94-99). Sau acest råvå-
¿itor de frumos haiku, în care „marele nimic”
este echivalat cu specialul „driven off by writ-
ing”!: „Ghea¡a s-a topit./ Scrii ca så scapi de
chinul/ marelui nimic.”//„Melted ice -/ the
anguist of great nothingness/ driven off by writ-
ing” (92).

Din „De suflet” (V), re¡inem o trimitere la
poezie, astfel de liliputane „arte poetice” mårturi-
sesc multå sensibilitate, delicate¡e, gingå¿ie
chiar:

„Ninge delirant.
În templul poeziei
Eterne sim¡iri//

Raving snowfall –
In the temple of poetry
Eternal feelings”

(Coresi Publishing House, Bucure¿ti, 2021, 274 p.)(Coresi Publishing House, Bucure¿ti, 2021, 274 p.)(Coresi Publishing House, Bucure¿ti, 2021, 274 p.)(Coresi Publishing House, Bucure¿ti, 2021, 274 p.)(Coresi Publishing House, Bucure¿ti, 2021, 274 p.)



Portal ~ Mãiastra - Anul XVIII, nr. 1-2 (68-69)/2022          p. 50

Sau imaginile unui „paradis pierdut”, a unei
copilårii îndepårtate, precum în piesa cu nr 135:
„Casa dintre brazi -/ vocea copilåriei/ în tril de
vråbii.”// „House among fir trees-/ the voice of
childhood/ in sparrows’chirping” (135).

O altå referire la scris (natura fiind ea în-
så¿i un alfabet runificat) în „Hazard” (VI): „Gra-
uri caligrafi/ pe hârtia cerului -/ piazå sanscri-
tå.”// „Starlings,/ calligraphers on the sky pa-
per -/ Sanscrit forecast” (140). Parcå ar mai
trebui lucratå...

O percep¡ia de dincolo de teluric, a
stråmo¿ilor, nu e lipsitå de sugestia transcen-
dentului, în ciclul „VII.Setea de nemurire”:

„Ascultå Cerul!
De dincolo de lume
se-aud stråbunii.

Listen to the Skies –
from beyond the world
our forefathers can be heard” (162).

Iatå ¿i câteva gua¿e de nåzuin¡e celeste
din „IX.Transcendental”: „Cobor în sine/ pe-o
stalactitå strop -/ clinchet peste ani.// Land-
ing on me,/ a drop from a stalactite -/ drip of
the years” (177). Dar ¿i aceastå în¡elepciune de
umilitate, elementaritatea atrågând spiritul de
observa¡ie al poetului ca un magnet, fåcându-l
så în¡eleagå legåturile lumii, prin fire våzute ¿i
nevåzute, inclusiv raportarea sapien¡ialå la le-
gile naturii imuabile:

„Lec¡ia vie¡ii.
Înve¡i så fii fericit
De la rândunici.

Life’s lesson
Learning happiness
From swallows” (181).

Din „IX. Metamorfoze”, aceastå intui¡ie
liricå aproape blagianå: „În toiul nop¡ii/ aug mu-
gurii plesnind/ prin timidul tei.// Dead of
night-/ buds of the shy linden/ splitting open”
(191). Sau acela¿i pregnant imagism engramând
un sinergism a¿a-zis sincretic: „Clopote albe-/
prin curtea bisericii/ zumzete de crini.// Silver
bells-/ in the churchyard/ lilies abuzz” (194).

Sau aceastå impresionantå transcriere de misti-
cå teologicå, amintindu-ne ¿i de filosofia platoni-
cianå:

„Sufletul – parfum
abandonându-¿i crinul
în drumul spre cer.

The soul –
scent abandoning its lily
on the way to the sky” (197).
„Evanescentele” (X) surprind ¿i ele imagini

concrete corelate cu gânduri ¿i idei, realizând
aceea¿i legåturå între concrete¡e ¿i abstracti-
zåri, ca translåri de gând ¿i, evident, transfigu-
råri lirice. Tocmai în asta rezidå secretul haiku-
lui, de a reflecta în puterea stropului de rouå
sau a ochiului de libelulå lumea înconjuråtoare
¿i cerul întreg:

„Stropii de rouå
¿i ochii libelulei –
oglindå lumii.

Dewdrops
and dragonfly’s eyes –
the world mirror” (208)

ªi aceastå concentratå „artå poeticå”:
„Florile min¡ii -/ imortele în glastra/ vie¡ii ve¿ni-
ce.// Flowers of the mind-/ dried immortals in
the vase/ of eternal life” (210).

Instruit la origine în limba lui Matsuo
Basho, cititor în original al acestuia ¿i al altor
autori japonezi clasici ¿i contemporani, dl Radu
ªerban este un virtuoz în metrica de 17 silabe a
haikului, construindu-¿i textele conform esteti-
cii/ poeticii consacrate, pe rela¡ia de juxtapu-
nere transfiguratoare a celor douå planuri (con-
cret/abstract), marcatå de linia de pauzå (asimi-
latå cu cezura) frecvent utilizatå, evitând punc-
tele de suspensie... În felul acesta haijinul nos-
tru merge pe coagularea juxtapunerilor respec-
tive într-o metaforå globalå, iar ter¡ina haikului
scapårå atunci precum un amnar, precum o ilu-
minare din ciocnirea norilor, în stråfulgeråri ins-
tantanee de gând, dezvåluind profunzimi sufle-
te¿ti, adâncimi de gând, în general o lume imagi-
narå tråitå aevea, sub teroarea timpului care

macinå existen¡ele.
Dl Radu ªerban poate fi considerat unul

din cei mai originali ¿i autentici haijinii români,
care de mai bine de trei decenii au „aclimatizat”
specia (la 19 martie 1991 se constituia „Societa-
tea Românå de Haiku”, de la revista „Haiku”, din
care fåceau parte scriitori cunoscu¡i, precum
Marin Sorescu, ªtefan Aug. Doina¿, Aurel Råu,
Christian W. Schenk, Vasile Småråndescu, Ion
Acsan, Mihail Diaconescu ¿.a. Dintre actualii
haijini am putea aminti pe Valentin Nicoli¡ov
(semnatarul „Notei de lector”), Mahmoud Dja-
mal, Vasile Moldovan, Marius Chelaru, Magdale-
na Dale, Mihaela Båbu¿anu, Petru¡ Pârvescu,
Laura Vâlceanu, Radu Patrichi, Alexandra Flora
Munteanu, Clelia Ifrim, ªerban Codrin (recent
i-am comentat antologia „Marea Tåcere”, 2021),
Genoveva Florentina Frå¡ilå, George Dråghescu,
Mahmoud Djamal ¿i câ¡i vor mai fi...

Cultivând, precum în poetica japonezå a
speciei, de consacrat minimalism, ståri emo¡io-
nale intense îndeosebi bucurii ¿i contempla¡ii
pacificatoare (aware), sentimentul crea¡iei /
naturii ca duratå înfruntând timpul (fueki),
sentimentul „marii treceri” (ryuko), frumuse¡ea
naturii ¿i gândirii (mei), , , , , dar ¿i o anume filosofie
Zen privind sentimentul zådårniciei (mushin),
singuråtå¡i ¿i însinguråri (yugen), melancolii ¿i
triste¡i råvå¿itoare (sabi, wabi), elegan¡a ¿i natu-
rale¡ea exprimårii, simplitatea (karumi), dar ¿i
un anume „pathos al lucrurilor” (mono no
aware), în func¡ie de sugestivitatea temei abor-
date, - dl Radu ªerban reu¿e¿te un volum de
aleaså ¡inutå, haiku-urile d-sale decantând o
paletå vastå de tråiri, sentimente, premoni¡ii,
previziuni, în general o medita¡ie în înalt relief
expresiv, trecutå pe toatå gama sufletului uman,
de la gingå¿ia observa¡iei, la gravitatea unor pre-
moni¡ii, neuitând så amintim frecventele eviden-
¡ieri ale eului liric, creator de valori în fa¡a Tim-
pului, nåzuind la eliberåri, armonizåri, pacifi-
cåri, redemp¡iuni, eternitå¡i...

În totul, cartea unui haijin virtuoz, experi-
mentat ¿i recunoscut ca atare.

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
Tg.-Jiu, 27 ianuarie 2022Tg.-Jiu, 27 ianuarie 2022Tg.-Jiu, 27 ianuarie 2022Tg.-Jiu, 27 ianuarie 2022Tg.-Jiu, 27 ianuarie 2022

Pe poetul Gheorghe Vidican de la Oradea l-am cunoscut în vara
acestui an la Drobeta Turnu-Severin, cu prilejul Festivalului Transfrontalier
de Literaturå „Mihai Eminescu”, al cårui laureat a fost. Figurå robustå cu
pasul apåsat ¿i vorbå netedå, pronun¡ându-¿i råspicat convingerile ¿i

op¡iunile (desigur, despre confra¡i ¿i via¡a literarå), dl GHEORGHE VIDICAN (n. 27 iulie 1953, loc.
Petid, com. Cociuba-Mare, Bihor) este licen¡iat în inginerie managerialå, cu un master în Manage-
mentul ¿i Ingineria Afacerilor.

De la debutul din 1968, ca elev, într-o bro¿urå „Mlådi¡e bihorene”, apårutå sub îndrumarea
poetului Alexandru Andri¡oiu, ¿i „debutul consacrat” din „Familia” (1972), a urmat debutul în volum
relativ târziu cu „Singuråtatea candelabrului” (1994), cåruia i-au urmat: „Utopia nisipului. Sårbåtori
vulnerabile” (2003), „Rigorile cercului” (2004), „Tratatul de lini¿te” (2006), „Mansarda cu vitralii”
(2008), „Genunchii Tamisei” (2010), „Fluturi în tran¿ee” (2011), „aspru sângele meu” (2012, ed.
româno-maghiarå 2019), „Maltratatul de lini¿te” (2013), „Forma obezå a fo¿netului” (2013, antologie),
„Diminea¡a din pumni” (2014), „Ochi håitui¡i de trådare” (2015), „Incendiul din oglindå” (2015), „Urma
lui Ulysses” (2016), „Pivni¡a din horn” (2017), „Fisura privirii” (2017), „Un interior glisant” (2018),
„Înflorirea frigului” (2019). Se adaugå la acestea antologii în limba francezå,  maghiarå („aspru sângele
meu”, 2019) ¿i volumul  „Šapat Nikitine suze” din 2021 (în traducerea noastrå: „Lacrimile lui Nichita
în ¿oaptå”), apårut sub îngrijirea poetului Vasile Barbu la editura „Tibiscus” din Uzdin.

Foarte important, acest volum, de numai 25 de poeme, constituie un omagiu sincer adresat
autorului „Necuvintelor”, foarte iubit în Banatul sârbesc (e destul så-l amintim pe sârbo-valahul Adam
Puslojiè), totodatå, iatå, ¿i o mare iubire, mårturisitå într-un patetic registru liric, de Gheorghe Vidican.
Prefa¡ând volumul aflat sub un motto nichitastånescian („Zbog mraza boja – oblaèimo se u svetlost.”)–
acela¿i moto pe care îl regåsim în volumul „Înflorirea frigului” („de frigul culorilor, ne îmbråcåm în
luminå”) -, Dura Krstin releva, cu citate din poemele dlui Vidican, un oarecare cult pe care acesta îl
poartå marelui Nichita, înaintând într-o empatie înlåcrimatå, de mare devot pe urmele acestuia: „... U
Nikitinim koracima upakovali smo pogled... Buka porcelanskih  suza - naša poezija...”

Poetul, aflat pe urma pa¿ilor lui Nichita („Isop Nikitinih koraka”), scrie despre eliberarea din
înghe¡ („Sloboda mraza”) ¿i despre un drum plin de urmele noastre („Ispod Nikitinih koraka, put prepun
naših tragova”), nescåpându-l adulativ din ochi ca pe un lucru de pre¡ („gledam te, Nikita kao jeðnu
ladu”). Dorul de Nichita („Nikitine èe•nje”) îl determinå så-¿i mårturiseascå direct bucuria confraternei
solidaritå¡i poetice („Noc. Mi se u našim pesmama – raðamo”).

Desigur, rezonan¡e nichitiene se pot gåsi mereu în poezia lui Gh. Vidican, în acela¿i mod ab-

stract de exprimare a ideilor ¿i emo¡iilor, modul marelui poet neomodernist
constituind pentru poetul nostru deopotrivå model dar ¿i îndemn de a-¿i asuma
poezia cu noi specificitå¡i ¿i diferen¡ieri, cu acele libertå¡i de expresie care sunt
daruri ale inspira¡iei fixate de medita¡ia profundå ¿i esen¡ializåri vizionare.

*
Volumul apårut la Uzdin în limba sârbå reia, de fapt, cele 25 de poeme din

„ÎNFLORIREA FRIGULUI” (Ed. Junimea, 2019, 52 p., cu ilustra¡ii fåcute de elevi
de la Liceul de Arte Oradea). Volumul, în format mare, are pe coperta a IV-a un
text apar¡inând criticului Ioan Holban, , care remarcå o „pregnantå voluptate a
sim¡urilor” semnificând „ceva esen¡ial, poate, în dezordinea erosului, dar ¿i în orizontul tråirii
interioare, figurând secven¡e dintr-o autobiografie liricå”. În rezumat, criticul vede în Gheorghe Vidican
„un poet cu o remarcabilå capacitate de metaforizare a realului ¿i sinelui, vizibilå în toate crea¡iile
sale”. Dar, observå într-o cronicå poetul Nichita Danilov, Gh. Vidican nu este atât un poet al sim¡urilor
(„lumile apocaliptice ale sim¡urilor”, cum scria Ioan Holban), cât un poet „vizual”, universul poeziei
sale fiind „dominat de våz”: „ În acest sens, consider cå universul poeziei autorului Înfloririi frigului e
dominat de våz. Ochiul e organul care ordoneazå dezordinea erosului såu.”

Dincolo de asemenea aser¡iuni, înså, noi vom observa cå „Înflorirea frigului” intrå într-o rezo-
nan¡å de gând ¿i cuget cu volumul „Måre¡ia frigului” al lui Nichita Stånescu, cultivând,în planul unei
existen¡ialitå¡i opresiv-disforice, un lirism de abstracte abisalitå¡i, „frigul” fiind o percep¡ie profundå
a sinelui poetic. Rela¡ionarea cu modul poetic nichitastånescian are un dublu sens, de a omagia figura
marelui dispårut ¿i de a intra într-o rezonan¡å de specificitate ¿i diferen¡iere cu spiritul acestuia, pe
coordonata unui mod profund dramatic de a percepe poezia ca „înfrigurare” a fiin¡ei:

„e frig în vocea lui nichita cire¿ii înfloresc în frigul lui
ne våd ¡inându-ne de mânå ca ni¿te pre¿colari un babilon al fantasmelor
tu e¿ti eu eu sunt celålalt eu plin de noi ezitåri punctiforme în vocile noastre
plouå cu zåpadå în ¿uieratul ¿arpelui o tipografie ambulantå buzele
fuge pe contrasens libertatea poemului nichita un univers plin de experimente excentrice
ståpâne¿te înflorirea frigului
destinul un foetaj cu ¿apte straturi de vise
se joacå la zaruri diminea¡a poetului
tandre¡ea se închide în cålimara fårå cernealå (...)
înflorirea frigului scâr¡âie sub tålpi

GhGhGhGhGheeeeeooooorrrrrghghghghghe Ve Ve Ve Ve Vidicidicidicidicidicananananan
„ÎNFLORIREA FRIGULUI”

(Junimea, Ia¿i, 2019, 54 p.)(Junimea, Ia¿i, 2019, 54 p.)(Junimea, Ia¿i, 2019, 54 p.)(Junimea, Ia¿i, 2019, 54 p.)(Junimea, Ia¿i, 2019, 54 p.)

Un „dialog” peste timp cu Nichita Stånescu
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destinul se desparte de lacrima mamei
se furi¿eazå în umbra jucåtorului de zaruri degetele orbilor cotrobåiesc prin foamea cer¿etorilor
o bancnotå mototolitå diminea¡a poetului diminea¡a poetului
mirosul cafelei inventeazå antipoemul jucåtorului de zaruri”

(Înflorirea frigului)
În astfel de poeme ample, întinse pe întreaga paginå de 25 x 18 cm, autorul î¿i joacå o debordantå

imagisticå, structurându-¿i discursul liric în direc¡ia omagiului explicit ¿i medita¡iei, una întemeietoare
de sine, morigeratorie, în marginea universului nichitastånescian. Erosul poetului Vidican (o „îndrå-
gostealå” transformatå în lacrimå) prilejuie¿te o privire intenså în identitatea sentimentului ¿i, deo-
potrivå, o violentare a acesteia, sårutul, bunåoarå, fiind perceput ca „un zgomot de mårgele risipit prin
trupurile noastre”, „gura mea are mirosul gurii tale” etc.:

„pe marginea patului discut nu nichita despre noile valen¡e ale literaturii române poststånesciene
tu ne sorbi în mirosul cafelei ne împar¡i în mod egal lacrimi în paharul cu vodcå
îmi mângâi fruntea cu un poem scris în cinstea lui bachus
î¡i sårut talpa piciorului pe buze mi se rostogole¿te un vis al viitorului
îmbråcat în rochia ta låtratul câinelui împlete¿te mâinile cu zorii vestind diminea¡a
cântatul coco¿ului se leapådå de trei ori de trupurile noastre pânå la råsåritul soarelui
umbrele noastre se prefac în lebede se hrånesc cu pe¿tii crescu¡i în trupurile noastre
în care fereastrå a încåperii vrei tu så ne ascundem fericirea va înflori în primåvarå
spune-mi cå se ivesc zorii ¿i îndrågosteala se transformå în lacrimå
o soarbe nichita din paharul de votcå
poemele noastre sunt apetisantul de¿ert la micul dejun
un vals vienez umple încåperea cu ¿oapte
nichita se îmbracå cu ¿oaptele dorei î¿i furi¿eazå chipul în trupul ei
tu må a¿ezi în mirosul cafelei nichita trânte¿te scâr¡âitul lini¿tii de pere¡i... ¿i fuge din vis
în vis”

(Vis cu Nichita)
În acest fel, poezia se în¡elege ca o stare de reverie, iar imaginea referen¡ialå a neomodernistului

Nichita guverneazå „logica” interioarå a poemului, constituindu-se ca o avalan¿å de cuvinte în devål-
må¿ie traducând tråiri concrete, vizualizând spa¡ii interioare ¿i aglutinând gesturi ¿i atitudini intime.
Nu lipsesc din aceste discursuri postmoderniste anumite deschideri cåtre transcendent, cåtre absolut,
o aprehensiune a spa¡iilor siderale, dar ¿i o „înstråinare” a sufletelor în sensul conceptului modern de
entropie: „simt seme¡ii stelare prin trupurile noastre/ ne acoperå cu umbra lor/ frun¡ile noastre se
scurg în sårut/ ne rostim poemele într-o limbå stråinå/ noi în¿ine stråini de ¿oaptele noastre/ pe cear¿af
douå trupuri lichide curg unul în altul/ fuziunea prin dragoste e un concept postmodern”.

„Suntem vasalii lui Nichita”, proclamå titlul unui poem, „¿oaptele lui ard ca o candelå/ suntem
dintâii ståtåtori în copilåriile noastre nichita a incendiat copilåria poemului/ cu dora” (Suntem vasalii
lui Nichita). Dora Stånescu, actuala so¡ie a regizorului ¿i sculptorului Florin Codre, este mereu pre-
zentå, cuplul Nichita-Dora veghind îndeaproape erosul poetului nostru, complexat de lumea în care
tråie¿te, sub teroarea apocalipticului ¿i sub spectrul destråmårii, risipei, mor¡ii: „te zidesc în poem cu
¿tirea lui nichita/ între tine ¿i mirosul pâinii coapte såtenii trag de barbå copilåria primarului/ poe¡ii
migreazå prin sângele nostru un labirint al trupurilor”. Într-un poem ca „Dese¿ti” nu putea lipsi „vocea
lui Nichita”, precum ¿i alte nume din arealul festivalier maramure¿ean, poemul cåpåtând ritmuri de
reportaj înregistrând datele locului, atmosfera, dar ¿i hierate tråiri interiorizate: „frumuse¡ea dorei
stånescu”, „prin dese¿ti pa¿ii lui nichita întorc privirile såtenilor”, „poetul gheorghe pârja jumåtate
singuråtate jumåtate poem”, „poe¡ii veni¡i la dese¿ti så-i dea ascultare”, „ideea de literaturå ruralå îl
face pe prietenul meu poetul vasile muste så-¿i încrunte ¿oaptele”, „poetul vasile muste î¿i recitå poemul
unei animatoare poposite prin dese¿ti de pe malul tisei”, „la dese¿ti nichita î¿i ascunde urma în tran-
¿eele såpate în spinii de cactus” (Dese¿ti).

Sentimentul „frigului”,isugerând retragerea în speluncå, engrameazå cele mai intime ¿i
fantasmatice viziuni, înfrigurând „candela cu reminiscen¡e stelare” ori lacrima iubitei cu „påsåri ga-
lactice”: „frigul ferestrei/scorburå / (...)/ oglinzile î¿i stâmpårå setea în stropi de frig/ (...)/ frigul ferestrei
o gurå imenså în trup/ labirint în jil¡ domnesc inima/ cråpåturile frigului gust de agri¿e coace razele lunii
nichita în buzunarul de la piept/ (...)/ noi suntem pâlcuri de luminå topitå de candela cu reminiscen¡e
stelare/ prin nisipul clepsidrei un provizorat încremenit pe retina unei priviri/ må bånuie¿ti de înflorirea
frigului/ (...)/ frigul atârnå o rufå de ochiul meu/ efemerå ¿i perfidå oglinda ne joacå sårutul la zaruri/
tålpile lui nichita nåvoade cu pe¿ti/ pescarii închid fereastra scorburii cu ¿peraclul/ privirea le cade în
gol/ printre pålåriile roz din vitrinå buzele noastre sfideazå legea gravita¡iei/ se implicå în nelini¿tile
dorei stånescu/ nichita ne îndeamnå la cumpåtare/ de-asupra capului o scorburå în frigul ferestrei...”
(Scorburå).

Existå în poezia lui Gheorghe Vidican o percep¡ie vizualå stratificatå, o lume haoticå, pe care
poetul încearcå a o ordona în cuvinte, dar care îl excede, de vreme ce sentimentul general este de
existen¡ialitate scorburoaså, devålma¿ imundå, într-un regim al frigului. „Frigul” este un dat ontologic
al fiin¡årii poetice într-o lume viermånoaså, inospitalierå, plinå de semnele destråmårii, apocalipticului,
agoniei. Cåci ce poate fi o metaforå precum „înflorirea” frigului decât o încercare a poeziei de a
transpune în limbajul imaginilor toatå aceastå aventurå existen¡ialå, plinå de fantomatice obsesii ce
scurmå dureros în fiin¡a poetului, un fel de percep¡ie specialå a lumii în care au loc deambulårile
imaginarului liric. Scriind despre „libertatea frigului” ca o „veghe a lui nichita în dangåtul clopotului”,
poetul scrie despre „disperare”, „tåceri”, „frig fårå frig”, „mårturisirile sângelui”, „nemi¿carea frigului
(care) tri¿eazå înflorirea geamului”, „lumina din dreptul ochiului”, sfâr¿indu-¿i poemul cu apoteoza
unor gesturi ¿i simboluri consacrate:

„tocmai aståzi eminescu a devenit zeu nichita i-a botezat nemurirea
sårutul nostru o carte de eticå
trecerea de pietoni un spa¡iu sålbåticit de trecåtori
pasårea phoenix cu aripi umede prin noi”

(Libertatea frigului)
„Sub pa¿ii lui Nichita cre¿te o lume fårå timp”, scrie poetul reiterându-¿i admira¡ia necenzuratå

de vreo rigoare a discursului poetic, convins cå „zborul påsårii phoenix înflore¿te frigul”, frig care „se
sparge de trågaciul pu¿tii”: „nichita ne cautå urmele så înghesuie iarna în ele/(...)/ cålåtoria noastrå
prin degetele orbului poruncitå de nichita” (Sub pa¿ii lui Nichita).

Frecvente sunt în aceastå poezie imaginile „orbului”, tocmai ca un termen al antinomiei poetice
ce angajeazå acest demers al decantatei „priviri”. Desigur, imaginile ¿i metaforele-simbol ale „orbului”,

trimi¡ând la fatalitate ¿i destin, fac parte din vocabularul principal al poeziei, precum „oglinda”, „zborul”,
„privirea”, „literele braille”, „visul”, „încåperea”, „sângele” cu deschiderile sale deopotrivå spre vizua-
litå¡i ¿i organicitate, „ADN-ul sufletului”, „gura flåmândå de poeme a orbului”, „degetele orbului”, „tra-
fican¡ii de poeme”, „lacrimi de por¡elan”, „femei lichide”  (poetul lucreazå ca referent la Asocia¡ia
Nevåzåtorilor  Bihor-Sålaj).

Iatå o frumoaså schi¡are a destinului poetic asumat de „bresla¿i” împreunå cu autorul nostru,
totul sub auspiciile risipitorului Nichita, fa¡å de care dl Vidican îndepline¿te rolul unui Vergiliu înso¡itor
prin labirintul amintirii, ca într-o epopee dantescå de reliefuri imaginare postmodernistesui generis:

„ne împletim pânza de påianjen peste privire
joc de glezne în zborul påsårii phoenix
sub pa¿ii lui nichita un carosabil îmbâcsit de urmele noastre
noi cre¿tem într-un poem plin de întrebåri preistorice
plecåm din sângele nostru într-un sanatoriu plin de poeme
îmbåtrânim în ele
devenim întrebåri viitoare
o dârå de mirosuri galactice pe buzele tale”

(Nichita)
De observat cå întregul volum „Înflorirea frigului” intrå sub semnul artelor poetice, în fiecare

poem autorul fåcând loc imaginilor specifice ¿i metaforelor-simbol care trimit la arta poeticå, mai
exact zis la destinul artistului, la condi¡ia lui „înfriguratå” într-un regim onto-gnoseologic, pe scurt zis
la „înfrigurarea fiin¡ei”, a sinelui låuntric. Ceea ce pune în eviden¡å un poet al medita¡iei acute, prins
în vertijul unui destin de înfrigurate vizionaritå¡i, de fantasmatice tråiri, fårå a face concesie vreunui
sentimentalism doloric, dimpotrivå totul este tråit la limita luciditå¡ii ¿i în deplinå asumare a cauzei
scriitorice¿ti.

Poetul postmodernist Gh. Vidican, cålcând pe urmele marelui ¿aizecist, reformator al limbajului
liric, descoperå „sub pa¿ii lui nichita” aceastå „lume fårå timp”, cåtre care nåzuie¿te ¿i spiritul poeziei
sale. N-a¿ spune cå este un „epigon”, dimpotrivå vrednicia virtuozului desfå¿uråtor de discurs imagis-
tic ni-l recomandå ca poet fixat pe o anumitå geografie a percep¡iilor acut-fantasmatice, recoman-
dându-se astfel printr-un e¿afodaj de tråiri abisale, rezonând cu esen¡ialitatea lumii imaginare în
regimul reflec¡iilor poetice.

Poetul – un imagist de largi desfå¿uråri suflete¿ti - prive¿te aproape cu ochi mitologici aceastå
lume de varii transfiguråri, în poezia lui auzindu-se de departe „zgomotul lacrimilor de por¡elan
poemele noastre”, „noi zgribuli¡i în råsåritul soarelui”:

„privirea ta sub un clopot de sticlå înmugure¿te
dreptul la uitare a ochilor genereazå spa¡iile uitårii
sângele albastru din lacrima ta în palma lui nichita
înve¿nice¿te frumuse¡ea ta (...)
lacrimi de por¡elan se rostogolesc prin noi ca o duminicå (...)
respiråm prin sårut
eu adorm în celålalt eu tu adormi în mine
cântatul coco¿ului ne treze¿te sângele spalå lacrimile de por¡elan de uitare...”

(Lacrimi de por¡elan)
„Nu existå desåvâr¿irea frigului precum nu existå înflorirea frigului decât în buzele noastre/ plin

de noduri ¿i semne sårutul ståruie în ¿oaptele unei umbre vorbitoare/ dreptul la uitare al clepsidrei
devine o insulå plinå de noroi”, concede poetul într-un vizionar cartezianism care rezumå o freneticå
aventurå existen¡ialå ¿i pune un semn estetismului såu poetic coagulat în acest volum structurat pe
ideea de artå poeticå, definind un poet profund, radiografiindu-¿i condi¡ia confraternå astfel:

„nichita este preocupat de utilitatea triste¡ii
noi suntem noi în noi scriem poeme
se taie tåcerea în felii
se tace pe rând
fiecare în farfuria lui
ne scriem cu degetul orbului pe trup privirea
între buzele noastre un scrâ¿net de mårturisiri
sårutul plin de respira¡ia noastrå
må întorc în tine ca un ochi plin de litere braille
devin singuråtatea poemului
nichita sare gardul în ochiul tåu impudic recitå din noduri ¿i semne
ecoul e o plåcere trecåtoare a fricii
zbor de påsåri
prin ochi teama de noi
singuråtatea poemului o capcanå a clepsidrei
îmi spinteci privirea cu lumina ta
oamenii se plimbå prin singuråtatea poemului la bra¡ cu tåcerile lor
frigul deasupra ochiului înflorit
în jurul nostru o construc¡ie liricå a fricii
dispårem din noi în umbrele noastre
închidem deschidem un abecedar
sårutul singuråtatea poemului cu miros de sânge
înainte de a privi degetul orbului îi pipåim ochii
se mi¿cå verdele în stropul de rouå
tu te mi¿ti prin neantul meu
eu prin singuråtatea poemului tåu
alcåtuim pasårea phoenix în ochiul lui nichita cenu¿a ne arde sårutul”

(Singuråtatea poemului)
Mårturisim cå, în aceastå curgere imagisticå impetuoaså, ne-a fost greu så oprim citatul de mai

sus la mai pu¡ine versuri, de unde ¿i impresia de structurare atentå, pe un centripetism tematic anume,
a acestei desfå¿uråri retorice devålma¿e, ceea ce constituie, de fapt, învåluitorul secret al volumului
în discu¡ie. Este, a¿ putea zice, momentul cel mai înalt pe care îl cunoa¿te, copia verbôrum, poezia dlui
Gheorghe Vidican, una de indimenticabile profunzimi ¿i prilejuitå cu dignitatea fervorilor imaginare
de subiectul devotului, realizând, de fapt, un dialog de „voci” poetice distincte peste mode ¿i timp...
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Autoare de poezii publicate
încå de la vârsta ¿colarå, a a¿a-zi-
selor concursuri „Tinere condeie”,
¿i remarcatå de Ion Caraion prin
1977, CARMEN TANIA GRIGORE a
perseverat pe linia acestei „plåceri
vinovate” ¿i mai târziu, când, dupå
un sejur în Anglia, revine acaså ¿i

se dedicå poeziei. Ob¡ine diferite premii la concursuri na¡ionale (¿i chiar
interna¡ionale”), fiind prezentå în presa literarå ¿i în unele antologii.

 Buzoiancå din Nehoiu, dar stabilitå la Bra¿ov, C. T. GRIGORE  (18
mai 1962, Nehoiu, Buzåu) debuteazå în volum în 2009, cu „Pulsul ¡årânii”,
fåcând dovada unei poezii de medita¡ie întoarså cåtre elemente, având
deopotrivå un aplicat sim¡ al htonicului („pulsul ¡årânii”) ¿i puterea de
transfigurare a tråirilor ¿i emo¡iilor în versuri gândite, rotunzind nu de
pu¡ine ori viziuni de o remarcabilå definire poeticå, ¿i nu în spontaneitå¡i
confuze, abstrase, stråine feminitå¡ii sale de o sensibilitate aparte.

Dupå debutul destul de promi¡åtor, urmeazå „impactul cu Anglia”
(¿oc revelator de tråiri, apåsåri, doruri ¿i emo¡ii specifice înstråinårii), o
etapå importantå ca experien¡å de via¡å, cu dificultå¡i de integrare, dar
¿i acumulatoare în multe privin¡e ¿i deschizåtoare de „ferestre”, aducând
„un plus de greutate låuntricå” poeziei sale, materializându-se peste ani
în volumeleînchegând cât mai expresiv „poemul meu de identitate”.

Experien¡a Angliei, ca så formulåm astfel, a fost roditoare ¿i sub alt
aspect al cunoa¿terii. O lucrare aparte în bibliografia poetei este car-
tea-document „PAªI SPRE COMOARA DIN SUFLET” (2010, reeditare 2018),
scriså sub forma unui dialog cu Alexandra Noica Wilson, fiica magului de
la Påltini¿, Constantin Noica, cunoscutå în timpul sejurului englezesc,
la Devon (coperta reproduce o fotografie a filosofului cu fiica sa ¿i nepotul
Brian, realizatå la Edinburg în 1983). Pentru monografi¿tii gânditorului
C. Noica, lucrarea prezintå un interes deosebit, prin informa¡iile privind
aspecte din via¡a de familie, întâmplåri ale vie¡ii, rela¡ia cu unii semeni
¿i, în general, cu societatea vremii. Cartea pune în eviden¡å spiritul publi-
cistic ¿i deopotrivå eseistic al autoarei, un fel de voca¡ie maieuticå dar ¿i
de iubire cre¿tinå (de revelare a idealului de kalokagathia, însumând nu
numai „frumosul” ¿i „binele”, dar ¿i „adevårul”, triada elinå a perfec¡iunii
umane) prin care este aduså la cuno¿tin¡a cititorului o experien¡å de
via¡å aleaså ¿i un bogat material de date, menite a contribui la conturarea
nuan¡atå a profilului sufletesc ¿i identitar al „în¡eleptului de la Påltini¿”.

Revenirea acaså a permis ¿i poeziei så se regåseascå într-o ideografie
liricå amprentatå de sensibilitå¡i ¿i viziuni cât mai specifice unei feminitå¡i
sim¡ind nu numai nevoia comunicårii dar ¿i un fel de terapeuticå a mår-
turisirii prin poezie.O ra¡ionalitate ordonatoare, în caligrafierea imagis-
tic-metaforicå a sentimentelor ¿i afectivitå¡ilor/ tråirilor de ordin biografic,
este vizibilå în cår¡ile de poezie, tot mai ¡esute „cu fir de borangic” din
impactul cu realitatea („opresoare”)...

Deopotrivå mårturisire ¿i despovårare, poezia aceasta e un fel de
psiho-terapie liricå precum se poate vedea în volumeledin ultimul dece-
niu:„Minutul de sinceritate” (2011), „Un sezon cât o via¡å” (2012), „Secven-
¡ial/ Sequentially”, edi¡ie româno-englezå (2017), „Cu nostalgii la vedere”
(2018), „Cerberul din clepsidrCerberul din clepsidrCerberul din clepsidrCerberul din clepsidrCerberul din clepsidrååååå”, culegere (2019) sau „Taina în care lo-
cuiesc” (Neuma, 2021), „cartea cea mai bunå a unei poete mature” (Horia
Gârbea).

Promovând „un miracol al simplitå¡ii transpus în paradigmå onto-
logicå” (Ionel Bota) ¿i în¡elegând poezia ca „o descåtu¿are a unor energii

interioare, iar poetul – propriul intermediar” (Ana Dobre), Carmen Tania
Grigore exprimå „o voce liricå tensionatå, dar care råmâne profund
femininå” (H. Postelnicu), „atingând taini¡ele adânci ale sufletului ome-
nesc” într-o „simplitate aleaså cu bunå ¿tiin¡å”, mergând totu¿i la esen¡e,
mai ales în poezia meditativå „aproape aforisticå”, de mare impact ¿i toto-
datå „interactivå”, cu un „ritm interior ¿i o caden¡å perfectå, chiar dacå
este scriså în vers alb” (Cezarina Adamescu). Nu a lipsit criticii observa¡ia
de „frumuse¡e stranie abstruså, cu irizåri de descrip¡ie fantastå, dar ¿i
sugestie spiritualistå, versuri în spatele cårora vegheazå o notå rafinatå
despre raporturile sale cu existen¡a ¿i poezia” (Maria Diana Popescu)...

Pentru Carmen Tania Grigore, poezia este, departe de exhibi¡ionismul
feminist de azi, afect, sentiment, tråire, reverie, nu dincolo de limitele
propriei luciditå¡i ori de o atitudine certamente sigurå pe sine sau sperând
a se deslu¿i din dileme întru o toamnå roditoare (acest împåcåtor senti-
ment de autumnalitate adie prin poeziile „Tainei”): „ca un mår/ îngreunat
de mirare/ înmugure¿te în tihnå/ poezia/ într-un decor/ fårå margini/
seva împerecheatå/ cu lutul fecund/ devine dor/ imposibil de/
îndepårtat/ un fel de/ sentin¡å în alb/ care a¿teaptå/ mâna promiså/
mâna care/ så se roteascå/ deasupra viselor/ stârnind acea plutire/ în
care/ nu mai ¿tii/ unde så te opre¿ti” (poem dåruit poeziei).

Este vorba, altfel zis, de o poezie tråitå, roditoare „în tihnå”, configu-
rând tematic ¿i motivic într-un registru imaginar de decantåri metaforice
(„cåmårile sufletului”). Lirica d-nei Carmen Tania Grigore a evoluat, putem
spune, de la „maniera mai lejerå” (cultivatå în liceu), la o asumare mai
gravå, în func¡ie ¿i de sinuozitå¡ile destinului, tråind între „chemarea de
sibilå” ¿i „rutina existen¡ialå”, dupå cum înså¿i poeta declara într-un
interviu: „Cum înså uneori via¡a este un labirint care ne absoarbe ¿i ne
întortocheazå drumurile, s-a întâmplat så må îndepårtez de poezie ¿i ani
buni am oscilat între chemarea ei de sibilå ¿i rutina existen¡ialå.”

Mult îmbogå¡itå sub toate aspectele, experien¡a anilor de via¡å i-a
stimulat crea¡ia în sensul regåsirii de sine ¿i mårturisirii cu rol psiho-
terapeutic, astfel cå lirica d-sale s-a îndreptat cåtre o reflec¡ie a rememo-
rårilor, în sens lini¿titor, de pacificare/ atenuare prin în¡elegere a antino-
miior suflete¿ti. Pentru autoare, cåreia nu-i place discursul prozaic mi-
zerabilist de bravadå,în definitiv, searbåd ¿i anticultural, ba chiar inso-
lent-licen¡ios al unor juni/ tinerede avangardism prost în¡eles din ultimele
promo¡ii, poezia înseamnå, a¿adar,tråire, sentiment, emo¡ie,reverie, trans-
figurare, transmi¡ând un mesaj „subtilizat” în metafore, dincolo de tran-
zitivitatea imediatå a cuvântului. „Uneori realitatea må sperie” sunå un
titlu mai vechi, iar dintr-o „scrisoare pentru mama” în¡elegem exact
func¡ia opresoare a acestei „realitå¡i” în raport cu psihismul creator, din
care totu¿i nu poate evada: „am intrat în rândul lumii/ mamå/ realitatea
må urmåre¿te obsedant”. Con¿tientizându-¿i starea interioarå deloc con-
fortabilå (anduran¡å la pelin),  poeta tråie¿te acele nelini¿ti „col¡uroase”
ce-i cutreierå sufletul: „ale mele sunt/ aceste nelini¿ti/ aruncate/ în
col¡uri de idei/ ele må strigå pe nume/ când alunec/ din rugå/ în ora
pustie” (nelini¿ti). Este vorba de o poezie care, adunatå în antologia din
„Cerberul din  clepsidrCerberul din  clepsidrCerberul din  clepsidrCerberul din  clepsidrCerberul din  clepsidrååååå” (Neuma, 2019, 100 p.), exprimå o feminitate pe
care o în¡elegem nu atât din citarea pe alese a versurilor, cât din sintagme
(versuri) evocând un metaforism de o expreså referen¡ialitate, de regåsit
pretutindeni: „poemul meu de identitate”, „oglinda må sperie/ ¿i evit
contactul/ cu realitatea”, „dar vai/ linia de sosire/ pare tot mai departe”,
„må simt înstråinatå/ de tåcerea mea intimå”, „strigåtor la cer”, „câmp
vizual/ paralel cu imagina¡ia mea”, „cuvinte dezmembrate”, „nevroze sus-
pinând”, „chip/ intoxicat de atâta eroare”, „însingurare bine puså la
punct”, „trupul de pasåre congelatå”, „aluviuni verbale”, „psalm de su-
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ferin¡å”, „spaima ¿i moartea liricå”, „argumente/ smulse din propria
inimå”, „roiuri de ciori vehemente”, „vacarm metalic”, „miroase a meconiu
în jur”, „sentin¡å în alb”, „pådure decapitatå” etc.

„Ancoratå în celålalt Eu,/ am stricat/ echilibrul de sticlå”  (celålalt
eu), scrie autoarea volumului Cu nostalgii la vedere (Sitech, 2018), nete-
mându-se a-¿i devoala tråirile ¿i încercårile suflete¿ti, în general imagi-
narul fantasmatic al unui psihism nåzuind la decantåri ¿i sublimåri:
„aerul sângereazå/ ¿i må strigå pe nume/ noapte ¿i zi/ se aude o båtaie
de gong/ care då o altå formå/ a¿teptårii/ dar eu am plecat/ de acaså/
cu fericirea în eprubete (...)/ suflul fierbinte al patriei/ m-a ajuns din
urmå/ suflul fierbinte al patriei/ m-a incendiat/ de aceea sângele meu/
arde mocnit/ ca o pådure decapitatå/ e aceea sudoarea inimii/ s-a evapo-
rat/ estetic spre Vorone¡” (Cu nostalgii la vedere). Subtila ironie din final
sugereazå ¿i o distan¡are de sinele profund numai atât cât så-i permitå
autoarei så dea pu¡in la o parte perdeaua, så-¿i lase întrevåzutå în meta-
fore lumea låuntricå. O spune de fiecare datå cu un asumat dolorism,
„tråirea” ¿i „poezia” nåscându-se una din alta, ca într-un joc de imagini
multiplicate la infinit din oglinzi puse fa¡å în fa¡å: „ca un lup rånit/ gândul
se întoarce/ mi-a sfâ¿iat/ un poem/ cu limbå de ¿arpe/ am experimentat/
spaima ¿i/ moartea liricå/ dar/ nici renun¡are/ nici împåcare/ în suflul
final// doar argumente/ smulse din propria inimå” (doar argumente).
A¿adar, nici „renun¡are”, nici „împåcare”, ziua de mâine råmânând „ca o
fågåduin¡å/ între necunoscu¡i” (¿i mai departe), ba chiar dându-i senza¡ia
unor „cartu¿e oarbe/ trase dintr-un/ cer intermediar” (horoscop). O
împåcare cu sine, în sensul armonizårii/ pacificårii tuturor încercårilor
suflete¿ti ¿i antinomiilor imaginare, este de re¡inut, acum, cåci, dacå poeta
sim¡indu-se altådatå „opresatå” de realitate, nu are decât, în sfâr¿it, så o
accepte în sensul salvårii, al unei redemp¡iuni alinåtoare de zbucium ¿i
pe deplin terapeutice, alintând toate „secusele aritmice” (stimulate, desi-
gur, de acela¿i disconfort psihic): „bunå diminea¡a!/ zic realitå¡ii/ care
m-a racolat/ din vis/ ¿i mi-a låsat/ pe noptierå/ o foaie de observa¡ie/
dolofanå/ m-am vindecat de a¿teptåri/ nu mai am de declarat/ nicio
suferin¡å// am amanetat/ lan¡ul slåbiciunilor// sângele må stråbate/
înrourat/ må descântå/ apoi alintå/ toate secusele aritmice” (autovinde-
care).

Dincolo de a¿a-numitele „problematizåri” de artå poeticå, implicând
Eul în acute definiri onto-existen¡iale, remarcåm, „la vedere” frumoase
poeme de dragoste, de felul celei intitulate „bucuria cea de toate zilele”,
¡esând peste realitate tråitå „dintr-o extremå în alta” pânza reveriei recon-
fortante: „aceasta-i diminea¡a/ în care sângele înmiresmat/ nu se ¿tie
cum/ de mâna ta/ îmi aduce lent/ vindecarea/ diminea¡a aceea/ în
care nu ai grija zilei de mâine/ nici festivitå¡i/ care så agite lini¿tea/
dintr-o extremå în alta/ parcå nicicând/ nu m-ai trezit ca acum/
strivindu-mi/ fragi sålbatici pe buze”.

Dar existå ¿i ipostaza retragerii în suferin¡å, în „måre¡ia/ incendia-
rei/ singuråtå¡i”, altfel zis „în pacea ochiului/ invulnerabil”: „am stråbå-
tut/ distan¡a/ dintre trådåri/ cu inima atrofiatå/ de febra unei/ înfo-
metåri/ dureroase// jinduiam dupå/ aroma unui ambient/ împrospåtat
cu/ respira¡ia ta/ precipitatå// zile ¿i nop¡i/ am ¡inut la piept/ un cu¡it/
care-mi incita/ imagina¡ia// pânå când/ am început/ så plutesc/ în
måre¡ia/ incendiarei/ singuråtå¡i// abia atunci/ am în¡eles/ pacea
ochiului/ invulnerabil”...

Desigur, poeta nu este stråinå de anumite „subtilitå¡i de limbaj”,
insinuând tåceri ¿i repro¿uri, cåutând a rosti „doar argumente” ¿i vorbind
„pe dinåuntru”, crezând în sintagma, care devine ¿i ea titlu de poem,
„niciodatå târziu”.

„Scrisul” poetei då ascultare „gândului”, iar acesta „inimii” ¿i a¿a
mai departe pânå la revelarea „tainei” în regimul cåreia se na¿te poezia.
Avem în „taina scrisului” o artå poeticå menitå a ilustra demersul „facerii”
poeziei, îmbinare de „tråire”, „afect”, „cuvânt” în atingere cu „ideile col¡u-
roase” ale realitå¡ii într-un „exorcism” pe måsura tråirii: „scrisul meu/ se
face cå/ då ascultare gândului/ gândul se face cå/ då ascultare inimii/
inima se face cå/ då ascultare/ vârstei/ carpe diem/ pânå când/ instinc-
tul atavic/ se face cå plouå/ ¿i då ascultare/ exorcizårii/ pe care/ o
meritåm” (taina scrisului).

O altå temå reiteratå în volumele din urmå este aceea a timpului,
marea trecere, acesteia îi cad pradå existen¡ele: este „cerberul/ ascuns
în clepsidrå” (titlul antologiei din 2019), împotriva cåruia poeta lanseazå
„poemul”, desigur, salvator: „timpul dezleagå/ dulåii flåmânzi/ eu råmân
descul¡å/ prin vârsta de afarå/ în loc de strigåt/ lansez un poem/ acut
ca o spaimå/ înfiptå-n retinå/ la fiecare col¡ de cuvânt/ a¿teaptå un
cerber/ ascuns în clepsidrå” (descul¡å în vârsta de afarå).

Iatå cum vârstei låuntrice îi corespunde ¿i o „vârstå de afarå”, coor-
donate pe care se joacå drama acestei poezii de o feminitate vizionarå ¿i,
totu¿i, a¿ezatå în temeiuri lucide. Alta este înså invocata „cumin¡enie” a
scrisului: „poemul acesta are cumin¡enia/ unei persoane ¡intuite/ într-un
cårucior cu rotile./ dependent de iubire/ nu poate ie¿i în lume oricum/
(...)/ când e speriat de moarte/ poemul se chirce¿te febril/ inima lui se
înfoaie a porumbel/ ¿i nåvåle¿te afarå./ då târcoale ochiului/ apoi fa¡å
în fa¡å/ a¿teaptå/ câteva semin¡e de mårturisire” (altceva decât o stare
de inspira¡ie)...

Oricum, percep¡ia timpului implacabil este acutå, zilele sporesc mun-
tele solitudinii, iar nop¡ile „se topesc/ ca un psalm de suferin¡å” (însin-
gurare bine puså la punct). Este transcrierea cu o discretå ironie a celui
ce se simte „stråin în propria vârstå” ¿i „oricât a¿ cåuta/ nu gåsesc/
niciun refugiu/ în caz de aluviuni verbale”...

În general, avem a face cu o aleaså exprimare a unei feminitå¡ii în-
cercând experien¡a salvårii dintr-o existen¡ialitate opresoare, printr-o
poezie în care imagina¡ia „ca un bumerang/ întârziat/ a spintecat clipele/
eliberând floarea de mac/ captivå-n artere” (eroare de calcul). Remarcabil
este acest lirism de elevatå feminitate, neostentativ în sens neo-marxist,
- precum în devålmå¿ia unui mizerabilist feminism ce face ravagii azi în
promo¡iile douåmiiste! -, cåci, dincolo de bietele exhibåri de radicalism
activist, Carmen Tania Grigore î¿i asumå condi¡ia onto-existen¡ialå („taina
în care locuiesc”), cu o reveriantå luciditate sporitoare de strålucire ¿i
pregåtitå a înfrunta nu Leul din Nemeea, ci „Cerberul din clesidrå”: „vå
mul¡umesc/ dar nu am nevoie de libertate/ må simt mult mai femeie/ în
acest model de capcanå/ în care mi-a înflorit respira¡ia/ printre oase”
(nu am nevoie de libertate).

Antologia „Cerberul din clepsidrå” este cu siguran¡å o carte bine
articulatå ¿i reprezentativå, rotunzind destinul oarecum singuratic, ie¿it
din serie, al uneia dintre cele mai talentate poete din literatura românå
de azi.
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Sub coordonarea aceleia¿i devotate to-
varå¿å de via¡å, comentator neîntrecut ¿i edi-
tor al operei, Ioana-Mirela Dorcescu, volumul
Eugen Dorcescu în „Timi¿oara” (Editura Mir-
ton, Timi¿oara, 2021, 438 p.) premerge dauritei
aniversåri a scriitorului-cårturar EUGEN DOR-
CESCU/ Eugeniu Berca (n. 18 martie 1942,
Tg.-Jiu), poet, prozator, eseist, critic literar, tra-
ducåtor, gazetar, editor. Cartea se adaugå, de
fapt, demersului jubiliar din 2017 („Despre Eu-
gen Dorcescu: volum omagial 75") ¿i „Cresto-
ma¡iei critice, 2014-2020" (2021), constituind
fixarea în efigie a unuia din cei mai valoro¿i
scriitori români de azi, un clasic în via¡å, a cå-

rui operå a fost nu numai comentatå, dincolo de atâtea referin¡e critice, cu deosebit
sim¡ hermeneutic, dar ¿i puså „în ordine” antologicå, de conf. univ. Mirela-Ioana
Dorcescu, eseist de voca¡ie ¿i prozator de real talent.

Dincolo de „povestea” de familie – parcå desprinså din clasice scrieri de
gen, într-o pilduitoare inflorescen¡å existen¡ial-spiritualizatå -, avem a face cu o
exemplarå rela¡ie culturalå, abundentå în roade, în pu¡inii ani de convie¡uire. Este
vorba de un devot fårå precedent în comentarea, antologarea, promovarea ¿i
editarea operei poetice, precum ¿i a fabulosului Jurnal de peste o mie de pagini,
în douå volume (I. Îngerul Adâncului, 1991-1998; II. Adam, 2000-2010) apårute în
2020. Dacå amintita lucrare omagialå din 2017 însuma articole ale confra¡ilor de
breaslå despre „Omul ¿i Poetul”, „Scribul”, „Poezia” ¿i „Recunoa¿terea”, în tot
atâtea sec¡iuni distincte, cartea de fa¡å are ca prim capitol sec¡iunea „I.1.EUGEN
DORCESCU: BIBLIOGRAFIE”, în care întâlnim, alåturi de repere biografice, ¿i o
amplå prezentare, punctualå desigur, a reperelor bibliografice, de la debutul „absolut”
¿i „editorial”, la „colaboråri la reviste” ¿i prezentarea OPEREI (cår¡i în limba românå
¿i traduceri în limba spaniolå, dar ¿i prezen¡a în volume colective ¿i antologii,
precum ¿i un bogat adaos de „referin¡e critice”, în volume ¿i periodice). Pe aproape
trei pagini este consemnatå „campania de preså” sus¡inutå de ziarul „Timi¿oara”,
organ de culturå ¿i informa¡iuni al „spiritului timi¿orean” (prin generoasa implicare
a redactorului-¿ef, scriitorul ¿i jurnalistul Petru Vasile Tomoiagå, cu întreaga
redac¡ie), în care au apårut nu mai pu¡in de 33 de comentarii privind considera¡ii
critice despre poet ¿i arta lui poeticå, despre jurnalele editate ¿i, mai ales, despre
cartea „Biblicele” (edi¡ia din 2021 îngrijitå de M.-I. Dorcescu), în spe¡å traducerile
poetului din textele sfinte (Psalmii în versuri, Ecclesiastul în versuri, Pildele în
versuri, Rugåciunea Regelui Manase în versuri). Sec¡iunea se încheie cu men¡io-
narea premiilor ¿i distinc¡iilor, prin care institu¡ii din ¡arå ¿i stråinåtate au onorat
contribu¡ia scriitorului la îmbogå¡irea tezaurului cultural ¿i literar.

Este de-a dreptul impresionantå aceastå constantå grijå de a pune „ordine”
în activitatea literarå a scriitorului Eugen Dorcescu (de la consemnarea punctualå
bibliograficå, la reproducerea „Proceselor-verbale” cu dona¡ia unor manuscrise ¿i
lucråri Bibliotecii Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timi¿oarei), ¿tiindu-se, de
fapt, ceea ce de mult s-a spus, cå posteritatea scriitoriceascå se pregåte¿te încå
din timpul vie¡ii...

Din sec¡ia ce înmånuncheazå nu mai pu¡in de opt „Portrete” (Silvia- Gabriela
Almåjan, Maria-Cåtålin Ciobanu, Ani¿oara-Violeta Cîra, Maria Costa-Bålan, Cris-
tina-Liliana Diaconi¡a, Mariana Pâ¿lea, Ana-Maria Radu), re¡inem din „închinåciunea”
aduså „Poetului Eugen Dorcescu la 80 de ani”, apar¡inând Prof. Univ. Dr. Mircea
Låzårescu, urmåtoarele considerente: „Poetul Eugen Dorcescu se înfå¡i¿eazå,
acum,  în fa¡a agorei cultural-spirituale, cu un profil statuar, stråjuind un tårâm
poetic fabulos, ritmat pitagoreic, în caden¡e inconfundabile, trimi¡ând spre arhetipuri
tulburåtoare... totul transfigurat prin orizontul transcenden¡ei. (...)  Pentru noi,
muritorii ce i-am fost ¿i îi suntem contemporani, traiectoria poeticå a lui Eugen
Dorcescu nu e, deci, cea a unei simple izbucniri miraculoase. Ci a unei victorii
obi¿nuite prin trudnicå lucrare...” („Timi¿oara”, 22 octombrie 2021, p.7). Al¡i „por-
treti¿ti” re¡in tråsåturi ale omului „de luminå” cu care au venit în atingere, în diferite
etape ale vie¡ii (¡inuta culturalå, „aura de cavaler”, naturale¡ea, elegan¡a, demni-
tatea, altruismul, în¡elepciunea, concep¡ia asupra vie¡ii ¿i mor¡ii, noble¡ea suferin¡ei
în duh ¿i adevår, fericirea în spirit, neabåtuta credin¡å în Dumnezeu, calea regalå
a redemp¡iunii etc.), inclusiv valoarea de „trésorInestimable” a textului poetic dor-
cescian (S.-A. Almåjan). Dincolo de sec¡iunea de „Interviuri” (prilejuite fie de în-
tâlnirea cu studen¡i de anul I ori masteranzi, fie de cea cu poetul spaniol Coriolano
González Montañez din 2009), avem o sec¡iune compactå de comentarii la edi¡ia
„Biblice”, în care regåsim comentarii mai generale sau mai analitice, din care nu
lipse¿te pårerea unanimå cå traducåtorul este un „ini¡iat” în textele sfinte, dovedind
un prea-plin har al cuvântului (mitropolitul Bartolomeu Anania îi mul¡umea pentru
contribu¡ia aduså la acurate¡ea unor texte din „Biblia” diortositå (traduså & revizuitå)
¿i apårutå cu aprobarea Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (hotårârea
S.S. al B.O.R. nr. 255/2001 - „edi¡ie jubiliarå”). Re¡inem eseuri precum cele semnate
de Livius Petru Bercea („O integralå a poeziei mistice a lui Eugen Dorcescu”),
Zenovie Cârlugea („Rela¡ia cu Dumnezeu a unui poet de «linie înaltå»”), Mirela-Ioana
Dorcescu („Psalmul 1 în stihuirea interpretativå ¿i artisticå a lui Eugen Dorcescu.
Abordare contrastivå”; „Poetizarea unui text sapien¡ial celebru: Ecclesiastul în
stihuirea lui Eugen Dorcescu”), Ticu Leontescu („Eugen Dorcescu ¿i harul stihuirii
textelor sacre”), Iulian Chivu („Misticå ¿i revela¡ie în Biblicele lui Eugen Dorcescu”),
Florin-Corneliu Popovici („Eugen Dorcescu ¿i dorul de Dumnezeu”), Constantin

Stancu („Mårturia Stihuitorului”), Gheorghe A. Stroia („Biblicele lui Eugen Dorcescu
sau un univers într-o lacrimå de luminå”).

A treia parte a cår¡ii, MISCELLANEA, cuprinde comentarii ale unor autori
privind ¿i alte cår¡i ale scriitorului tii¿orean, bunåoarå volumul de poeme „Drumul
spre Tenerife” (Claude Le Bigot, Constantin Stancu), „Elegiile de la Carani”, „Pri-
måvara elegiei” ¿i romanul „Celesta” al Mirelei-Ioana Dorcescu (Monica M. Condan),
volumul de jurnal „Îngerul Adâncului” (Cristina-Liliana Diaconi¡a). Sau comentarii
despre „Crestoma¡ia criticå, 2014-2020" (Zenovie Cârlugea, Iulian Chivu, Ion
Pachia-Tatomirescu, Ani¿oara-Violeta Cîra).

Re¡inem ¿i alte texte despre volumul „Biblice”, în afarå de cele publicate în
ziarul „Timi¿oara”, precum frumosul eseu al profesoarei de teologie de la Sibiu,
Maria Daniela Pånåzan, „Cartea Psalmilor în stihuirea lui Eugen Dorcescu”, din
care reproducem urmåtoarele: „Eugen Dorcescu este un poet reprezentativ pentru
lirica româneascå. Opera sa e vastå ¿i cuprinde aproape toate temele mari ale
poeziei religioase, de la poezia rugåciune, la versificåri poetice ale Psalmilor,
Ecclesiastului, Pildelor sau Rugåciunea Regelui Manase (...) Profund în gândire,
folosind un limbaj poetic original, Eugen Dorcescu impresioneazå prin limpezimea
¿i tråirea poeticå, prin sintaxa afectivå a frazei ¿i prin frumuse¡ea, dacå nu chiar
puritatea, gândurilor lirice exprimate. (...) Psalmii lui Dorcescu reprezintå o capo-
doperå a literaturii române de la sfâr¿itul secolului al XX-lea, 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...” (eseu publicat
ini¡ial în revista „Portal-MÃIASTRA”, Tg.-Jiu, nr. 1-2, 2021, pp. 117-118).

Nu putem încheia fårå så re¡ine interesul manifest al unor valoro¿i poe¡i
spanioli de azi, în limba acestora våzând lumina tiparului, mai de mult, poezii ale
dlui Dorcescu (el însu¿i traducând din ace¿tia, precum recent din Coriolano Gon-
zález Montañez, vol. Tatål/„Padre”, Eurostampa, 2021, dupå vol. „Cålåtoria” din
2010).

În aceastå a treia parte, avem reprodus ¿i eseul lui Andrès Sánchez Ro-
bayana, „Eugen Dorcescu ¿i experien¡a extremå a insularitå¡ii”, comentând volumul
de poeme „Drumul spre Tenerife” cu convingerea cå poezia aceasta este reprezintå
„o mårturie mai convingåtoare cå insula este în realitate un spa¡iu magic, dar, de
asemenea, ¿i înainte de orice, «marele drum»: un drum spre anularea oricårei
dualitå¡i, un drum cåtre spirit. Dorcescu a stråbåtut acest drum. Poemul såu este,
indiscutabil, adeverirea cå, a¿a cum s-a zis cândva, nu poate så existe nimic mai
numinos decât o insulå.” (Tegueste/ Tenerife, 15 de abril de 2021). De re¡inut cå
scriitorul Coriolano Gonzáles Montañez a învå¡at limba românå ca så-l traducå
¿i så-l promoveze pe poet în spa¡iul hispanic.

Så precizåm cå Eugen Dorcescu este un scriitor cunoscut mai de mult în
spa¡iul literar hispanic, fiind considerat când „un poet european” (Rosa Lentini),
când „cel mai mare dintre poe¡ii români în via¡å” (Luis León Barreto), ba chiar un
mare poet al modernitå¡ii, încadrabil într-o „tradi¡ie a sublimului” (Andrés Sánchez
Robayana). ªi, în aceastå unanimå pre¡uire hispanicå, multe alte nume de
cercetåtori literari se pot aminti, între care Fernando Sabido Sánchez, Jaime
Siles, Maria Cinta Montagut, Mónica Delia Pereiras, SanzIrles, Lucía de Fraga,
Jorge de Arco ¿.a.

Noi în¿ine observam mai de mult cå avem a face cu un poet „de linie înaltå”,
conform unei clasificåri a lui Lucian Blaga pentru care opta însu¿i autorul „Ne-
bånuitelor trepte”, cu un relief alpin prea pu¡in cunoscut, dar care, iatå, cu prilejul
octogenariatului, Opera sa începe så fie exploratå cu oarecare punctualitate, înså
dupå stabilirea coordonatelor pe care atât de limpede le-a identificat/ trasat eseista
¿i prozatoarea Mirela-Ioana Dorcescu, devotat cercetåtor ¿i editor fårå de care
biobibliografia „Eugen Dorcescu” nu ar fi beneficiat de atâta degajare documentarå
¿i claritate arhitecturalå.

ZENOVIE CÂRLUGEA
Tg.-Jiu, Ianuarie 2021
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1. La patru ani de la moartea bunicii dinspre mamå, tot într-o primåvarå cam ploioaså ¿i mai
pu¡in revårsatå, s-a petrecut ¿i moartea Tatålui meu (1994), cårturarul preot paroh, cåruia råzboiul
din urmå i-a împiedicat sus¡inerea unui doctorat la Atena... Eveniment profund dureros, inevitabil în
ordinea familiei, care m-a marcat pentru multå vreme, cu atât mai mult cu cât era primul „mort” din
familia noastrå de ¿ase persoane. Nu ¿tiu cum triste¡ea aceasta a trecut firesc ¿i implacabil în poezia
care a început, în vara aceea, så må asedieze din nou, sublimându-se, ar zice cineva, într-un ciclu de
poeme ale „neuitårii” închinat unui „Cetå¡ean al raiului”, care s-a adåugat altuia cu poezii scrise mai
de mult, într-o cantabilitate îndelung exersatå (care a atras aten¡ia lui Lauren¡iu Ulici la un Festival de
poezie, - cf. mårturisirii regretatului poet gorjean Nicolae Diaconu, redactor pe atunci la „Ramurile” de
sub conducerea lui Marin Sorescu). Venise, desigur, vremea debutului editorial (dupå cel în periodice
de la 18 ani, girat apoi de ªtefan Aug. Doina¿ în „Familia”, Ana Blandiana în „Amfiteatru”, Cezar
Ivånescu în „Luceafårul”, Marin Sorescu în „Ramuri” etc.), astfel cå placheta alcåtuitå din cele douå
cicluri a intrat la tipar cåtre sfâr¿itul anului, urmând så aparå la începutul anului 1995. Al doilea ciclu,
„Cetå¡ean al raiului”, resim¡it de o „misticå” ideatic-transcendentå, scris în versuri libere de evidentå
emo¡ie thanaticå, venea dupå „Lacrima zeului”, congruent cu medita¡ia ritmurilor cantabile pe seama
vie¡ii, mor¡ii, existen¡ei, artelor poetice etc., astfel cå titlul plachetei, „Fericirile”, încununa un debut
editorial pe care, dincolo de ecourile locale, nu am ¿tiut så-l managerizez la timp în presa, încå destul
de nea¿ezatå, a vremii, câteva consemnåri având loc mai târziu, odatå cu editarea altor volume de
poeme ¿i eseuri (Mircea Tomu¿, Ovidiu Drimba, Nicolae Drago¿, Ion Holban, Romulus Iulian Olariu,
Ion Pachia Tatomirescu, Valeriu Bârgåu ¿.a.).

Voiam så spun cå, amânat în planuri sine die (påstrez ¿i acum adresele editurilor cu „re¡inerea
la portofoliu în vederea valorificårii”) din cauze exclusiv editoriale într-un regim cu cenzori vigilen¡i
privind „originea” ¿i neangajarea politicå ¿i venit la mai bine de un sfert de secol de la publicarea
primei poezii („Gazeta Gorjului”, 26 octombrie 1968)-, debutul meu editorial s-a produs sub un impuls
sufletesc care avea prea pu¡in de a face cu bucuria obi¿nuitå în astfel de cazuri, mai exact dintr-o stare
de pacificare psiho-mentalå fa¡å de pierderea familialå suferitå, un fel de împåcare cu accidentul exis-
ten¡ial care ajutase desigur la deschiderea unor supape lirice ¿i perspective mai coapte de în¡elegere,
de acceptare,¿i în ideea redemp¡iunii noului „cetå¡ean al raiului”...

2. Evocând în rândurile de mai sus propria mea experien¡å de via¡å, desigur similarå în multe
privin¡e (potrivitå, sunt sigur, ¿i altora), mårturisesc fårå înconjur cå pot astfel în¡elege exact proble-
matica tragicå a cår¡ii lui Coriolano Gonzáles Montañez, „PADRE / TATÅL”, apårut recent în admirabila
traducere a Mirelei-Ioana Dorcescu (Eurostampa, Timi¿oara, 94 p.), nimeni alta decât so¡ia distin-
sului poet Eugen Dorcescu, un scriitor de mare complexitate recunoscut drept „clasic în via¡å”, aflat,
iatå, în apropierea dauritei aniversåri octogenare. Se ¿tie deja cå, dincolo de „povestea” de familie –
parcå desprinså din clasice scrieri de gen, într-o pilduitoare inflorescen¡å existen¡ial-spiritualizatå -
, avem a face cu o exemplarå rela¡ie culturalå, abundentå în roade, în pu¡ini ani de convie¡uire, cåreia
îi uråm îndelungå vie¡uire! Este vorba de un devot fårå precedent în comentarea, antologarea,
promovarea ¿i editarea operei poetice, precum ¿i a fabulosului Jurnal de peste o mie de pagini, în
douå volume (I. Îngerul Adâncului, 1991-1998; II. Adam, 2000-2010) apårute în 2020. Dar ¿i de studiile
aplicate ¿i hermeneutice asupra poeziei dorcesciene, låmurind multe din traseele imaginare ¿i
aspectele formale ale poeziei, precum ¿i de editåri de înalt profesionalism ale operei poetice ori de
alcåtuirea unor volume omagiale, în general de promovarea Operei unuia dintre cei mai de seamå
poe¡i români, poeta doctus et natus, deloc „artifex”, de alonjå metafizicå...

În Jurnalui amintit mai sus, - scriere memorialisticå a unui poet de „linie înaltå”, cum ar zice
Lucian Blaga, cu miez „hristocentric” -, poetul Eugen Dorcescu scrie undeva despre moartea Tatålui,
eveniment devastator råmas ca o amintire îndureratå, cåruia a trebui så-i facå fa¡å ¿i care a låsat urme
în bio-bibliografia sa. Este vorba de volumul de poeme „Moartea Tatålui. O cântare a treptelor”
(2005), scris dintr-o altå perspectivå, cre¿tinå, fa¡å de autorul spaniol tradus de Mirela Ioana Dorcescu,
traducåtoarea înså¿i precizând  cå poetul nostru, în mistica inspira¡iei sale, induce sugestia plinå de
mister a unei omonimii dintre tatå ¿i Tatål, a¿a cum se cunoa¿te din Biblie, Pantocratorul, Ståpânul a
toate ¿i Tatål ceresc care ¿i-a jertfit fiul pentru mântuirea Omenirii. La poetul occidental aceastå
perspectivå misticå lipse¿te, ¿tiindu-se cå Occidentul a mers într-o altå direc¡ie a ¿tiin¡elor umaniste,
în general pe o mentalitate care l-a cam pierdut pe Dumnezeu...

Comentând volumul de poezii „Padre” al lui Coriolano Gonzáles Montañez, tradus în româ-
ne¿te de Mirela-Ioana Dorcescu, nu putem så nu amintim legåtura scriitorului Eugen Dorcescu cu
unii din valoro¿ii poe¡i spanioli de azi, poezii ale dlui Dorcescu fiind traduse în limba lui Cervantes mai
de mult. Poetul român s-a bucurat de aprecieri deosebite din partea con-
fra¡ilor spanioli, scriitorul Coriolano Gonzáles Montañez învå¡ând limba
românå ca så-l traducå ¿i så-l promoveze pe poet în spa¡iul hispanic.

De asemenea, Andrès Sánchez Robayana, în eseul „Eugen Dor-
cescu ¿i experien¡a extremå a insularitå¡ii”, a comentat recent, într-o
ideaticå hermeneuticå, volumul de poeme „Drumul spre Tenerife” cu con-
vingerea cå avem a face cu o poezie de aleaså ¡inutå, ini¡iaticå întru „marele
drum” al spiritului, demersul poetic fiind considerat drept „o mårturie mai
convingåtoare cå insula este în realitate un spa¡iu magic, dar, de aseme-
nea, ¿i înainte de orice, «marele drum»: un drum spre anularea oricårei
dualitå¡i, un drum cåtre spirit. Dorcescu a stråbåtut acest drum. Poemul
såu este, indiscutabil, adeverirea cå, a¿a cum s-a zis cândva, nu poate så
existe nimic mai numinos decât o insulå.” (Tegueste/ Tenerife, 15 de abril
de 2021).

Al¡i scriitori spanioli, traducåtori, comentatori, deopotrivå lectori
experimenta¡i  l-au apreciat pe poetul Eugen Dorcescu când drept „un poet
european” (Rosa Lentini), când „cel mai mare dintre poe¡ii români în via¡å”
(Luis León Barreto), ba chiar un mare poet al modernitå¡ii, încadrabil
într-o „tradi¡ie a sublimului” (Andrés Sánchez Robayana). ªi, în aceastå
unanimå pre¡uire hispanicå, multe alte nume de cercetåtori literari se pot
aminti, între care Fernando Sabido Sánchez, Jaime Siles, Maria Cinta Mon-
tagut, Mónica Delia Pereiras, Sanz Irles, Lucía de Fraga, Jorge de Arco
¿.a.

Nu de mult a apårut, la o editurå din Zaragoza, gra¡ie editorior-arti¿ti Maria Poddubnaya ¿i
Rafael Lechovsky, o reu¿itå antologie de autor, de mare rafinament, mai exact spus, o bijuterie tipo-
graficå, cu i s-a zis: Eugen Dorcescu, Elegías Rumanas, Obra reunida, selección del autor (Editorial
Arscesis, La Muela/Zaragoza, Spania, 2020).

Traducerea a fost încredin¡atå de poet unor litera¡i consacra¡i, experimenta¡i, ini¡ia¡i în poezia
sa: Coriolano González Montañez (Traducción y edición crítica) ¿i Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu
(Biobibliografia  y selección de opiniones críticas).

Lucrarea în ¿apte pår¡i (de 286 pagini) cuprinde: prefa¡a lui Coriolano González Montañez,
Eugen Dorcescu y la isla („Eugen Dorcescu ¿i insula”); volumele de autor traduse în spaniolå: El camino
hacia Tenerife - „Drumul spre Tenerife” (trad. Coriolano González Montañez), Poemas del Viejo/
„Poemele Båtrânului” (trad. Rosa Lentini), Elegías de Bad Hofgastein/ „Elegiile de la Bad Hofgastein”
(trad. Coriolano González Montañez), un grupaj de poeme recente, Poema siné ditos, altul de referin¡ele
critice, Opinion escríticas, ¿i Biobibliografia. Selec¡ia de texte recente, apar¡inând lui Eugen Dorcescu,
care antologheazå poeme din „Nirvana. Cea mai frumoaså poezie”, „Elegiile de la Carani”, „Pia¡a
Centralå”, dar ¿i alte texte, precum cele publicate în revista „Añoranza”.

Pe coperta a IV-a putem citi: „Fondul scriiturii sale posedå o mare rezonan¡å spiritualå, dar, în
ceea ce prive¿te forma, este o literaturå dominatå de o surprinzåtoare intui¡ie, obi¿nuitå cu certitudinile.
Eugen Dorcescu este, pentru o mare parte din critica specializatå, cel mai mare poet român
contemporan”.

Re¡inem, de asemenea, din sec¡iunea de considera¡ii critice aprecierea lui Andrés Sánchez
Robayna, privind pe poetul român drept  „poet european”, confratele hispanic insistând pe ideea
sublimului, eviden¡iatå, deopotrivå, de metafizica occidentalå ¿i de lirica dorcescianå: „În ce-l prive¿te
pe Eugen Dorcescu, m-am referit, cu alt prilej, în formularea lui Mario Luzi, la «dialectica dintre existen¡å
¿i esen¡å»,  care, ca ¿i la al¡i poe¡i semnificativi ai vremii sale, marcheazå o operå stråbåtutå mereu de
proiectul transcenden¡ei, un proiect unde nu este dificil a identifica urme foarte adânci ale literaturii
spirituale a Occidentului. ªi aceasta este, a¿ spune, nota centralå a unei poezii care, întemeiatå pe
aceastå tradi¡ie – am putea-o numi  «tradi¡ia sublimului?» – nu înceteazå så scruteze o datå ¿i încå o
datå profunzimile existen¡ei, mårturia ei cea mai purå. Aceasta este, în rezumat, mårturia pe care
ne-o oferå aståzi un poet cu o voce inconfundabilå”.

Rosa Lentini accentueazå con¿tiin¡a tragicå a poeziei lui Eugen Dorcescu: „A renun¡a  la ceea
ce este superfluu este primul strigåt al poeziei ¿i Eugen Dorcescu, unul dintre cei mai europeni poe¡i
în via¡å, reu¿e¿te în poemele sale så stabileascå dialectica dintre esen¡å ¿i existen¡å, baza modernå
a poeziei, reu¿e¿te adicå så ajungå la sursa con¿tiin¡ei tragice”.

La rândul såu Luis León Barreto re¡ine mesajul tulburåtor al spiritului poetic dorcescian: „Iubire,
trecere, deziluzie. Acest poet Dorcescu este atât de elegiac ¿i de contemporan, cå înnebune¿ti”.

Al¡i comentatori, precum Lucian Bureriu ¿i Marius Terchilå fac ¿i ei considera¡ii demne de
re¡inut: „Poeziile lui Eugen Dorcescu, cel mai mare poet român contemporan, au o vânå modernå, o
teribilå muzicalitate, o profunzime ideaticå ¿ocantå ¿i uimitor de originalå” (Lucian Bureriu); „Eugen
Dorcescu este unul dintre marii poe¡i europeni, este cel mai mare poet român în via¡å: pentru profun-
da sa originalitate, pentru temperamentul såu, pentru un strålucit ¿i sublim sim¡ estetic, pentru culturå
¿i transcenden¡å, pentru promovarea marilor valori, etice, religioase ¿i eterne” (Marius Terchilå).

Traducåtorul lui Fr. Nietsche, belin¡eanul Simion Dånilå re¡ine  „[…]  înål¡imea ¿i frumuse¡ea
poetului Dorcescu, unul dintre liricii geniali ai literaturii române ¿i universale”, iar Ion Nicolae Anghel
accentueazå dimensiunea europeanå a scriitorului: „Eugen Dorcescu, unul dintre marii poe¡i europeni,
pe care România îi va avea, fårå så ¿tie”.

La rândul såu, Ilinca Ilin evocå profilul mistic al poeziei ¿i impactul cu vremurile: „Poezia lui
Dorcescu este o poezie misticå într-o epocå post-existen¡ialistå, pentru cå, de¿i crede cå omul «este
fiin¡å întru mântuire», poetul ¿tie cå aceastå încredere provine de la o «fiin¡å întru moarte»”.

În prefa¡a sa, de fapt un „Cuvânt înainte”, Coriolano González Montañez evocå deplasarea
poetului nostru în Tenerife ¿i rela¡ia de prietenie cu amicul såu român:

„Când Eugen Dorcescu ¿i so¡ia sa, Olimpia Berca, au ajuns în Tenerife, în primåvara lui 2008,
Insula, pur ¿i simplu, îi a¿tepta. Ei î¿i începuserå, de fapt, cålåtoria cu un timp înainte. Sosirea în teritoriul
insular i-a fåcut så constate cå un loc în lume le apar¡ine.

Prima mea întâlnire cu Eugen Dorcescu s-a întâmplat la libråria „Joc Secund” din Timi¿oara, în
noiembrie 2007. A¿ putea afirma cå a intervenit Providen¡a, dar, cu siguran¡å, ar fi mai potrivit så
vorbesc despre afabilitatea poetului, despre empatia cuvintelor pe care le-am schimbat pe durata

colocviului. În acel moment, într-un fel anume, a debutat cålåtoria sa spre
Insulå ¿i, odatå cu ea, a început, de asemenea, så fiarbå, în spiritu-i cre-
ator, versurile, care, apoi, vor ilumina cartea drumul spre Tenerife (El
camino hacia tenerife )”.

Interesantå în datele precise pe care le con¡ine, Biobibliografia
consemneazå cele patru antologii ale poetului: Omul de cenu¿å, 2002
(însumând opera poeticå editatå între 1972 ¿i 2001); Biblice (2003); Nir-
vana. Cea mai frumoaså poezie (2015), Sub cerul Genezei (2017); apoi
volumele din urmå apårute: Elegiile de la Carani (2017), Agonia caniculei
(2019);  dupå care sunt men¡ionate cår¡ile traduse în spaniolå: El
caminohacia Tenerife (2010); Poemas del Viejo/ „Poemele Båtrânului”
(2012), Elegías de Bad Hofgastein/„Elegiile de la Bad Hofgastein” (2013).
În sfâr¿it, sunt amintite premiile care vin så încununeze o Operå: Opera
omnia (2012), Marele premiu al Festivalului Interna¡ional de poezie de la
Uzdin, Serbia (2017)¿.a.

3. Aminteam, mai sus, de Jurnalul dlui Eugen Dorcescu, mai ales
de primul volum în care apare evocat episodul cu moartea Tatålui,
eveniment petrecut în Stroie¿tii Gorjului ¿i care a declan¿at în sufletul
scriitorului timi¿orean o mare ¿i îndureratå nelini¿te (constituind totodatå
ruperea celor din urmå fire cu locurile natale). Evenimentul acesta tragic
a fost evocat de poet în volumul „Moartea Tatålui. O cântare a treptelor”
(2005), amprentat de o medita¡ie acutå asupra vie¡ii, lumii, existen¡ei, în
sens soteriologic, adicå în perspectiva unei teologii a mântuirii pentru
care spiritul poetului s-a manifestat cu o lucidå ardoare (a se vedea

EUGEN & MIRELA-IOANA DORCESCU în spa¡iul româno-hispanic

CORIOLANO GONZÁLES MONTAÑEZ: „PADRE”/ „TATÅL” - edi¡ie bilingvå
TTTTTraducerraducerraducerraducerraducere ¿i pre ¿i pre ¿i pre ¿i pre ¿i prefa¡å de Mirefa¡å de Mirefa¡å de Mirefa¡å de Mirefa¡å de Mirela-Ioana Dorela-Ioana Dorela-Ioana Dorela-Ioana Dorela-Ioana Dorcescu („Eurcescu („Eurcescu („Eurcescu („Eurcescu („Eurostampa”, Tostampa”, Tostampa”, Tostampa”, Tostampa”, Timi¿oara, 2021, 94 p.)imi¿oara, 2021, 94 p.)imi¿oara, 2021, 94 p.)imi¿oara, 2021, 94 p.)imi¿oara, 2021, 94 p.)
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„jurnalele” ¿i chiar ideatica poeziei sale).
Întâlnirea cu poetul din Tenerife, Coriolano González

Montañez (n. 1965, la Santa Cruz de Tenerife, licen¡iat în Filologie
hispanicå, profesor în învå¡åmântul secundar), a reprezentat,
desigur, un „paralelism” de tråiri ¿i gânduri, pe care, iatå, editoarea
Mirela-Ioana Dorcescu îl pune în eviden¡å, nu prin vreo relativå
subsumare ci printr-o corectå opera¡iune de literaturå comparatå,
relevând în prefa¡å apropieri dar ¿i importante deosebiri. Dacå
pentru poetul nostru „moartea Tatålui” implicå în mod vådit „enun¡ul
promisiv al Tatålui ceresc”, conform preceptelor biblice, încårcând
astfel textele de o puternicå spiritualitate cre¿tinå în perspectiva
salvatoarei redemp¡iuni, pentru Coriolano González Montañez o
asemenea idee evanghelicå nu existå, textele sale reliefând o
existen¡ialitate golitå de metafizic, o situare profanå a gândului, o
„cvasi-religie personalå”, cum scrie traducåtoarea în prefa¡å:
„Dacå ar fi avut credin¡å în Dumnezeu, råspunsul spiritual l-ar fi
lini¿tit. Coriolano González Montañez refuzå înså aceste puncte
de sprijin. Vrea o rela¡ie directå, permanentå, cu tatål defunct. Vrea
så-¿i cunoascå tatål ¿i så cunoascå moartea prin intermediul lui.
Este, de aceea, mereu zbuciumat ¿i adeseori bate disperat la u¿i
închise, într-o derivå pe care o con¿tientizeazå ¿i cåreia cu greu,
într-o perioadå de paisprezece ani, reu¿e¿te så-i facå fa¡å.”

Dintr-o notå a autorului (pp. 87-89) aflåm cå „PADRE
(2002-2016)” este o operå poeticå alcåtuitå din 25 de texte „ce
vorbesc despre tatål meu, din clipa preciså a mor¡ii sale pânå la
momentul în care cenu¿a i-a fost împrå¿tiatå, paisprezece ani mai
târziu”. De-a lungul acestor ani, autorul a scris câteva poeme
„despre diferitele sim¡åminte pe are timpul ¿i amintirea le provocau,
în absen¡a sa sau în prezen¡a sa”. 12 poeme pe aceastå temå, scrise
în såptåmânile posterioare mor¡ii din august 2005, au apårut în
volumul „El tiempo detenido”/ „Timp oprit” (2006). Alte 12 texte au
apårut în volumele urmåtoare, douå în „Otra orilla”/„Celålalt ¡årm”
(2008), douå în „Mapa del exilio”/ „Harta exilului” (2014) ¿i trei în
„Mapa de la nieve”/ „Harta zåpezii” (2019). Întrucât poemele cu
aceastå tematicå specialå tindeau a se „pierde” în substan¡a
volumelor respective, poetul a hotårât a le extrage ¿i a le reuni cu
celelalte 12 poeme din „El tiempo detenido” (scris în perioada
2002-2004). Apoi, celor 19 poeme unitare li s-au adåugat ¿i 6
inedite, în acest fel constituindu-se sumarul volumului de fa¡å „Pa-
dre”: „Le sosise – mårturise¿te Coriolano González Montañez -,
deci, sensul, în unitatea unei opere generate de abisalitatea ocultå
a paisprezece ani de a¿teptare.”

„Padre”/ „Tatål” este alcåtuit din douå pår¡i, prima incluzând
cele 12 texte din volumul editat în 2006, iar partea a doua pe celelalte.
Numerotate de la 1 la 12, poemele, fårå titluri distincte, în
înfå¡i¿area lor româno-spaniolå fa¡å-fa¡å ori fa¡å-verso, conform
pagina¡iei, încep prin a pune problema „mor¡ii” ¿i a descifra
„misterul”, nåzuind a gåsi „alinarea în lini¿tea pe care, deja, tu o
umpli.” (1). Ziua aceea de „douåzeci august” a însemnat o devastare
sufleteascå familialå, un „naufragiu” al amintirilor, care pe zi ce
trece se estompeazå: „Sunt atât de multe amintirile, atât de
împu¡inatå memoria, încât abia mai påstrez o imagine a ta.” Pânå
la acea uitare „rutinierå” de care se face vorbire în poemul „20.
Aniversarea”: „Te vom uita/ în acela¿i mod rutinier/ în care totul e
a¿azå din nou/ la locul såu ori în altul/ ce i se impune.”/ „Te vamos
olvidando/ de la misma forma rutinaria/ con la quetodo se sitúa
nuevamente/ en sulugar/ o en otroque se impone”...

Poemul cu numårul 3 îl evocå pe tatål „învelit în giulgiu, uns
cu a mor¡ii culoare” („Amortajado, ungido por el color de la muerte”),

cu un „inert surâs într-o grimaså de consolare” („la inerte sonrisa
en una mueca de consuelo”): „Sufletul te-a abandonat ¿i abia
råmâne o urmå de via¡å în barba incipientå, ce nu înceteazå så
creascå”/ „El alma te ha abandonado y apenasquedo un rastro de
vida en una barba incipiente quenocesa de crecer.”

„Din când în când, må descopår privindu-te atent, nu mai
¿tiu dacå în amintire sau în cuvinte, luptând så-mi deschid o cale
spre tine, fiindcå sunt multe de spus înainte ca amintirea så se
înnoureze cu totul”/ „A vecesmedescubro observándote, yanosé si
en el recuerdo o en las palabras, luchando por abrir mecamino
porque hay mucho de qué hablarantes de que la memoria termine
de nublarse.” (5)

Poetul re¡ine gânduri, amintiri din anii copilåriei ¿i de ¿coalå,
imagini ¿i gesturi de ale tatålui, toate re-tråite acolo în camera
mortuarå, unde „ultimul meu sårut a întâlnit råceala frun¡ii tale”,
„durerea e atât de amarå încât buzele mele nu vor mai fi niciodatå
acelea¿i”/ „mi último beso haya en contrado el frío de tu frente”, „el
dolor seata namargo que mi slabiosyanuncajamás serán los
mismos”...

Moartea tatålui este, în definitiv, o luptå perseverentå cu
uitarea, amintirea trebuie så råmânå „intenså”: „gestul tåu”,
„surâsul”, „vocea ta”, „parfumul” – „så mi te amintesc atât de intens,
încât nimic despre tine så nu se uite, så nu se ¿teargå din memorie”/
„el gesto, la sonrisa, la voz, el olor./ Recordartetanintensamente
para que nada de ti se olvide y se borre en la memoria.”

„Îmi voi aminti parfumul tåu?
Îl voi cåuta în haina ta, în sertarele tale?
Te voi cåuta între cearceafuri?
Voi prinde esen¡a ta ¿i vom fi unul încå o datå?”/
„ -Recordaré tu olor?
- Lobuscaré en tu ropa, en tusgavetas?
- Te buscaré en las sábanas?
- Aprehenderé tu esencia y seremos uno otravez?
(9)
În genere, „o durere fårå nume”/ „un dolor sin nombre”

cuprinde sufletul poetului, una „mai neînfrântå ¿i mai ira¡ionalå
decât iubirea, ocupå cuvintele”/ „más des bocardo e irracional que
el amor, ocupa las palabras”. (10)

A doua parte consemneazå „umilin¡a priveghiului”/ „la
humillacion del velatorio” alåturi de „trupul predat, depreciat,
abandonat,/ låsat în seama unor priviri ce doresc/ så depunå
mårturie cå-i doar o råmå¿i¡å. Numai în cenu¿å se personalizeazå
plenitudinea/ fiin¡ei care-a tråit.” (13. Despre trup)

Nu lipsesc reflec¡iile privind originea bunicelordin familie
migrante cåtre Santa Cruz, pårin¡ii poetului fiind „doi
dezrådåcina¡i, doi exila¡i,/ fii ai unor dezmo¿teni¡i”, tatål suferind
de tuberculozå la paisprezece ani (14. Calea Regalå). Alte texte
evocå via¡a familiei petrecutå „de la Carnaval la Carnaval,/ din varå
în varå,/ de la Cråciun la Cråciun;/ dar am ¿i uitat cum se fåcea.//
Acum, ¿tiu doar atât:/ înainte ¿i dupå moartea ta, tatå.”

Frecvente sunt aceste exhorta¡ii ¿i adresåri directe, intime,
cåtre un tatå  pierdut în amintire, nevoia de apropiere måsurând
însu¿i timpul: „înainte” ¿i „dupå moartea ta, tatå”/ „antes y después
de tu muerte, padre.”

Apari¡ia tatålui în atâtea contexte ale reamintirii, îndeosebi
din arealul copilåriei, imagini råmase în albumul familiei, sunt
dovada unui obsesiv sentiment al pierderii ireparabile. Iatå cum
mediteazå poetul pe seama unei fotografii din vara lui 1970: „ªi
acolo, sub plasticul protector al albumului/ (...) o imagine bust,/
oarecum neclarå,/ în alb ¿i negru,/ a tatålui meu.// Avea treizeci ¿i
doi de ani./ Exact jumåtatea vie¡ii sale./ Nu ¿tie cå în vara lui 2002/
va muri la ¿aizeci ¿i patru de ani...” (19. Priviri). Eviden¡a vârstelor
este una din referin¡ele temporal-opresive, precum în „20.
Aniversarea”: „Aståzi ai fi împlinit ¿aptezeci ¿i doi de ani./(...)/ O
moarte te-a adus ¿i o moarte te-a luat/ fårå så fi îmbåtrânit”...
Acelea¿i tråiri obsesive în: „16.Solaris”, „17. Interpretarea viselor”,
„18.Poemul de cristal”, „21. Un poem” ¿.a.

Impresionabil-dramatice sunt câteva poeme de final în care
este evocatå „casa funerarå” în care poetul î¿i sårutå pentru ultima
datå tatål, apoi îmbålsåmarea „cu profesionalism” a celui pe care
„Mama mea nu poate så îl vadå astfel”/ „Mi madre nopuedeverloasí”
(22.Tatål/ Padre) ¿i, în sfâr¿it, urna cu cenu¿å încredin¡atå familiei
„la douå zile de la moartea ta”. Dupå ce råmåsese o vreme pe pian,
lângå o fotografie ¿i o candelå aprinså, urna – care „intimida”
oaspe¡ii – a fost ascunså de mamå „înåuntrul unui dulap”, loc de
ceremonial intim: „Când intru în caså ¿i nu e nimeni,/ deschid u¿a
dulapului/ ¿i tatonez cu mâna, orbecåiesc, så må asigur/ cå e¿ti
încå acolo.” / „Cuando entro en la casa y nohaynadie,/ abro la puerta
de larmario/ y palpo para asegurarmente/ de que aúne stásahí.”
(„23.Urna/ 23. Urna”).

Dupå paisprezece ani, alåturi de mamå ¿i frate, poetul
merge în „Valea Ucanca” unde cenu¿a din urnå este împrå¿tiatå în
vechea ¡arinå: „Duc urna cu cenu¿a ta, tatå./ Paisprezece ani
a¿teptând, a¿teptându-ne./ Scoatem capacul. Te cuprind cu
mâinile mele,/ te arunc cu for¡å în vânt,/ te arunc cu furie./ Cenu¿a
ta face valuri peste arbu¿ti,/ cade, desenând cåråri albe./ Cenu¿a

ta sunå în urnå, în aer,/ carnea ¿i oasele tale/ pe cerul pastelat al
amurgului.”

Dupå o såptåmânå, poetul revine la locul ceremonialului,
zårind „acolo, a¿teptându-må, nemi¿cate,/ urmele albe ale cenu¿ii
tale”, nu cenu¿a neagrå care s-a estompat în peisaj, ci „råmå¿i¡e
sfårâmate ale oaselor tale,/ cele ce e cådeau/ ¿i nu se topeau în
vânt./(...)/ E¿ti încå aici ¿i nici måcar vântul/ care acum suflå în vale/
nu te poate risipi./ Vei råmâne aici pentru totdeauna,/ colorând
¡arina stråmo¿ilor. /(...) Dar eu må voi întoarce/ ¿i må voi a¿eza ¿i
altå datå pe piatrå,/ ca så vorbesc cu mine sau så vorbesc cu tine./
Ceea ce este totuna./ Ca så caut råmå¿i¡ele oaselor tale/ ¿i så le
sfårâm cu degetele mele/ ¿i så realizez/ cå tu niciodatå nu vei pleca.”
(„25. Piatra din vale”/ „25. La piedra del valle”).

Remarcåm acurate¡ea ¿i exactitatea traducerii, tradu-
cåtoarea dovedindu-se de o fidelitate indimenticabilå într-o
româneascå de azi, a¿a cum poemele au fost scrise într-o spaniolå
contemporanå, un slang al oralitå¡ii precise. Neridicând probleme
deosebite în privin¡a stilului poetic (lipsit de tropi, figuri de stil, în
general de metaforizåri simbolice greu traductibile), poezia lui
Coriolano González Montañez este de o tranzitivitate remarcabilå,
de „clasicistå” manierå postmodernistå, accentul cåzând pe
consemnarea narativå, cât mai fidelå exprimårii uzuale, fårå
încårcåturi stilistice, a¿a dupå cum se scrie azi în literatura
euro-atlanticå.

În totul, „Padre”/ „Tatål” este o carte profund impresiona-
bilå, izvorâtå dintr-o dramå familialå, care transmite, dincolo de o
tragicå experien¡å de via¡å, deopotrivå, o medita¡ie råvå¿itor-acutå
¿i un mesaj de ubicuå adresabilitate sufletului omenesc, condi¡iei
sale existen¡ial-tragice. Så ne reamintim, în acest sens, cuvintele
lui Publilius Syrus potrivit cårora a te teme de moarte este mai îngro-
zitor decât a muri/ „Mortem time recrudelius est quam mori!”...

ZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEA
Tg.-Jiu, 16-17 ianuarie 2022

CORIOLANO GONZÁLEZ MONTAÑEZ
El escritor Coriolano González Montañez presenta en TEA

supoemario ‘Padre (2002-2016)’
El autor tinerfeñodará a conocersupublicación este jueves

[día 27], a las 19:00 horas, dentrodelciclo ‘Diálogos de escritura’
Coriolano González Montañez, licenciado en Filología

Hispánica y profesor de EnseñanzaSecundaria, ganólospremios
de poesía FélixFrancisco Casanova en 1984 y Ciudad de La Lagu-
na en 1987. Suobra de eseperiodoquedaantologada en el libro El
viaje (poemas 1984-2000). En suobra posterior figuranlostítulos
Las montañasdelfrío (2005), El tiempodetenido (2006), Otraorilla
(Cuadernos de Guillermo Fontes) (2008), Retorno (The dreamis
over) (2009), Cålåtoria (El viaje) (Traducción al rumano y prólogo
de Eugen Dorcescu, 2010), La luz (2010), Cuadernos y notas de
viajes (1988-2009) (2011), Mapa delexilio (2016), obraganadora
del Premio Pedro GarcíaCabrera, y Mapa de la nieve (2019),
Premio Julio Tovar. Ha traducido del rumano los libros El camino-
hacia Tenerife (Drumul spre Tenerife, 2010) y Las elegías de Bad
Hogfastein (2013), del poeta Eugen Dorcescu. Ha sido traducido
al rumano, al gallego, al a masik y al griego.

Suobra figura en distintasantologías, entre las quedestacan
La nuevapoesíacanaria (Editorial Verbum. Madrid, 2001), Los tran-
seúntes de losecos (Antología de poesíacontemporánea en
Canarias) (Editorial Arte y Literatura. La Habana, 2001), Poetas
de corazón japonés (Antología de autores de El rincóndel haiku)
(Editorial Celya. Salamanca, 2005), 55 poeþi contemporani (Com-
pilación de Valentina Becart) (Editura Arhip Art, Sibiu, Rumania,
2010), Poesía canaria actual (A partir de 1980) (Compilación de
Miguel Martinón) (Ediciones Idea, Canarias, 2010), Áíèïëïãßá
Óýã÷ñïíçòÉóðáíüöùíçò Ðïßçóçò (Antología de la poesía ibero
americana contemporánea) (Atenas, 2013), Un viejoes tanque
(Antología de haiku contemporáneo en español) (Editorial Coma-
res, Granada, 2013), Poesía canaria actual (1962-1992) (La Man-
zana Poética, Córdoba, 2016) y La escritura plural (33 poeta sentre
la dispersión y la continuidad de una cultura) Antología actual de
poesía española (Compilación de Fulgencio Martínez y prólogo
de Luis Alberto de Cuenca, Ars Poética, 2019).

TEA Tenerife Espacio de las Artes, 23 may 2021
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Cunoscutul cercetåtor al
tradi¡iilor ¿i obiceiurilor din
Valea Jiului, mai precis al cre-
din¡elor, datinilor ¿i supers-
ti¡iilor din ¡inutul momârla-
nilor de pe cele douå bra¡e ale

Jiului, de Vest ¿i de Est, unite înainte de a parcurge
defileul cåtre ¡inutul Gorjului, dr. Dumitru Gålå¡an-
Jie¡, revine cu o admirabilå lucrare dedicatå uneia
dintre cele mai vechi nedei din ¡arå, atestatå docu-
mentar din anul 1484, despre care ne-au låsat unele
mårturii Ion Conea, Gh. Pavelescu, Ion Pop Retega-
nul, Nicolae Dragomir ori Nicolae Deleanu în roma-
nul såu, „Nedeia din Poiana Miresii” (1968). Sursele
fiind destul de sårace, autorul a trebuit så apeleze
la cele orale, provenite din trei genera¡ii succesive
de jieni, „tezaure umane vii”, el însu¿i fiind încå din
copilårie martor ¿i participant la aceastå sårbåtoare
pastoralå periodicå organizatå de locuitorii plaiurilor,
prilej de a se întâlni unii cu al¡ii de pe ambii versan¡i
ai Carpa¡ilor, având a¿adar „un rol na¡ional” (N. Dra-
gomir). „Legåturile dintre românii de o parte ¿i de
alta a Carpa¡ilor – scrie autorul – sunt la fel de vechi
ca ¿i poporul. Ele au cåpåtat înså valen¡e ¿i ritmuri
noi în timpurile nedeilor din Poiana Muierii ¿i a celei
din Straja. S-au intensificat rela¡iile comerciale sub
diverse ¿i variate forme între cele trei provincii româ-
ne¿ti de o parte ¿i de alta a mun¡ilor, dinspre Transil-
vania ¿i ºara Româneascå. Faptul cå românii au reu-
¿it så-¿i påstreze neîntrerupt comunitatea de via¡å
materialå, etnolingvisticå ¿i cultural-spiritualå, îi
singularizeazå între popoarele europene.” Grani¡ele
temporare, oprimårile stråine, precum ¿i emigrårile
masive determinate de exploatarea feudalå a nobili-
mii maghiare, de fiscalitatea habsburgicå, de asupri-
rea na¡ionalå, toate acestea, dimpreunå cu stråve-
chiul obicei al transhuman¡ei au dus la o comunitate
fireascå a popula¡iilor aflate de o parte ¿i alta a mun-
¡ilor, în lan¡ul acestor „mo¿teniri esen¡iale” adåugân-
du-se, cu rolul lor incontestabil, „nedeile carpatice”.
Parafrazându-l pe un celebru consåtean din Petrila,
I. D. Sîrbu, dl Dumitru Gålå¡an-Jie¡ afirmå cu mân-
drie cå Poiana Muierii „este un loc ce nu seamånå
cu niciun alt loc, cu nimic ¿i cu nimeni de nicåieri”.

Sårbåtoare popularå în tradi¡ia påstoreascå ¿i
ruralå din România, Nedeile erau, la obâr¿ie, „adu-
nåri rituale ale unor grupuri de ciobani care urcau
într-o anumitå zi pe plai de munte, pentru a schimba
informa¡ii ¿i sfaturi ¿i a serba solemn împreunå un
eveniment din calendarul naturii” (Romulus Vulcå-
nescu). Cu timpul, aceste „adunåri rituale” au antre-
nat rânduri mai largi de locuitori, numele de „nedeie”
fiind desigur nu atât unul de provenien¡å slavå (cum
credea Lazår ªåineanu în „Dic¡ionarul universal al
limbii române”, ba chiar DEX-ul nostru de azi) cât
unul amintind de sårbåtorile precre¿tine dedicate
zeului focului (organizate pe anumite locuri de cult).
Iar dupå cre¿tinarea carpato-danubienilor, acestei
sårbåtori cre¿tinii i-au suprapus pomenirea Sfântului
Ilie („De¿i numele vechi al zeului s-a pierdut, oamenii
au continuat så-i påstreze cultul pe înål¡imile mun-
telui, mai aproape de cer.”) Mircea Eliade credea cå
nedeile de pe înål¡imile mun¡ilor aminte¿te de zeul
uranian al fulgerelor Gebeleizis al stråbunilor geto-
daci, devenitå sårbåtoarea de Sântilie ori, conform
lui Vasile Pârvan, Nedeia de Sânziene (24 iunie) trimi-
¡ând la zei¡a Artemis (Bendis a dacilor). Oricum, obi-
ceiul acesta luminos, solar, e stråvechi, din vremuri
imemorial dacice, oricum precre¿tin (cu mult înain-
te de venirea slavilor, sec. VII): „Istoric, institu¡ia
nedeii începe odatå cu istoria noastrå ¿i continuå a
tråi mereu pânå în zilele noastre.” Nedeile aveau loc
la sårbåtorile de varå, calendarul cre¿tin preluând
fenomenul ¿i dându-i un nou con¡inut ¿i nouå colo-
raturå (la Sf Ioan Botezåtorul – 24 iunie, la Sânpetru
– 29 iunie, la Sântilie – 20 iulie ori de Sântåmåria
Mare – 15 august. Sårbåtoarea presupunea întâlniri
între popula¡ii ¿i, desigur, schimburi de produse,

DrDrDrDrDr. Dumit. Dumit. Dumit. Dumit. Dumitrrrrru Gålå¡an-Jie¡u Gålå¡an-Jie¡u Gålå¡an-Jie¡u Gålå¡an-Jie¡u Gålå¡an-Jie¡

Cel mai de seamå etnolog al Våii Jiului:
„NEDEIA DIN POIANA MUIERII” (1484-1947)

luând forma de târg (vezi Târgul de Fete de pe Muntele
Gåina) sau bâlci, desfå¿urat pe durata a douå-trei
zile. Atestatå în Transilvania, pe muntele Cornul
Nedeii, încå de la 1373 (Ion Conea), nedeia era speci-
ficå ¿i locuitorilor din sudul Transilvaniei ori în mun-
¡ii Banatului. La 1520 trei mun¡i din masivul Retezat
purtau numele de Nedeia. La 1646, în „Pravila” lui
Vasile Lupu al Moldovei se amintea obiceiul „nedeii”,
ca sårbåtoare ¡åråneascå antrenând mul¡imi de oa-
meni. Aceste nedei, numite fie „sårbåtori ale mun¡i-
lor” (G. Vîlsan), fie „târguri de douå ¡åri” (I. Conea)
sau chiar „de trei ¡åri” (precum cele din Mun¡ii Vran-
cei, loc în care s-a plåmådit balada „Miori¡a”, repre-
zentativå pentru locul de comuniune al påstorilor
munteni, moldoveni ¿i ardeleni), au avut un rol im-
portant în coeziunea etnicå a poporului român încå
din cele mai vechi timpuri, dezvåluind con¿tiin¡a de
neam, de limbå ¿i obiceiuri.

Poiana Muierii, întinså pe zece hectare de teren
gol, este a¿ezatå la 1756 m altitudine ¿i cuprinså
între cumpåna de ape dintre Jiul de Est, râul Sebe¿
¿i râul Lotru, un fel de „zonå centralå” în grupul
mun¡ilor Parâng-ªureanu. Din ¿esul Poienii porne¿te
spre est un drum forestier pânå în Drumul Regelui
(Transalpina de azi), iar spre vest potecile ¿i pantele
coboarå spre Sterminos, apoi spre Tirici, Råscoala
¿i Cimpa. Perspectiva care se deschide spre Est cåtre
Obâr¿ia Lotrului, cåtre platourile Lotrului ¿i Tårtå-
råu, apoi spre Valea Frumoasei ¿i håt departe spre
Påltini¿ul Cindrelului, spre Oa¿a, spre Clåbucet, Må-
gura, ªureanu ¿i Vârfu lui Petru etc.

„De aici - precizeazå autorul – ne apare în desfå-
¿urare PANORAMA VÅII JIULUI, ºinutul Momârla-
nilor, având o lungime de 46 km, din satul Råscoala
pânå la Câmpu lui Neag, ¿i o lå¡ime variabilå, între
doi ¿i nouå kilometri, cu maximum la confluen¡a
Jiului de Est cu Jiul de Vest, acoperind o suprafa¡å
de 137,6 km2... . În partea vesticå a Våii Jiului, apå-
rând ¡inutul ca o cetate, se profileazå mun¡ii Rete-
zat, masivul Straja, mun¡ii Vâlcanului ¿i vârful Os-
lea. Trecând defileul Jiului pe la Polati¿te, spre Est,
se înal¡å  mun¡ii Parângului cu vârfurile sale, între
care Parângul Mare/ Mândra de 2519 m este al treilea
din ¡arå, dupå Negoiul ¿i Moldovanul.

Pe scurt zis, nedeia din Poiana Muierii aduna
locuitori din Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Alba ¿i Sibiu,
în apropiere de 2-3 km trecând Drumul Regelui/
Transalpina, unul din cele mai vechi ¿i cele mai înal-
te, pe care au mår¿åluit ¿i armatele romane acum
douå milenii, cu punctul cel mai înalt, Pasul Urdele
(2145 m), traversând mun¡ii Parâng.

Numele de „Poiana Muierii” are ¿i el trimiteri
legendare, amintind când de o Frumoaså „strigoaicå”
a locului, gåsitå moartå, când de locul în care femeile
s-au strâns ca ni¿te amazoane pentru a-¿i elibera
bårba¡ii lua¡i la oaste de cåtre turcii invadatori pe
la Câmpul lui Neag, dar mai precis ar fi så dåm creza-
re acelui obicei legat de nedeia respectivå prin care
locuitorii din varii ¡inuturi mårgina¿e î¿i gåseau aici
jumåtatea (precum la „Gåina”), „Poiana Muierii” fiind
a¿adar un loc de întemeiere a cåsåtoriilor, locuitorii
stabilind astfel legåturi între ¡inuturi montane mai
apropiate sau mai îndepårtate (cercetåtorul etnograf
Gheorghe Pavelescu vorbea de procesul de „endogamie
îndepårtatå” – v. „Nedeile pastorale din mun¡ii Sebe-
¿ului”, în „Apulum”, XXV, 1988, p. 567). Iatå ¿i cam
ce rol de liant etnic aveau nedeile organizate pe pla-

touri muntoase adunând locuitori dintr-o parte ¿i
alta a lan¡ului carpatic, sårbåtori pastorale de socia-
lizare ¿i schimburi a cåror obâr¿ie se pierde în negura
mileniilor... (Cap. IX, Nedeia – târg de fete?, pp. 93-99).

Realizând o „cålåtorie imaginarå în timp de la
estul Våii Jiului la vestul Våii Jiului”, autorul în-
cearcå o clasificare a nedeilor din ºinutul Momârla-
nilor, stabilind pe trei paliere: nedeile din vatra satu-
lui, nedeile pastorale din mun¡i ¿i måsuratul oilor
în mun¡i. Este impresionantå de-a dreptul consem-
narea punctualå, pe soroc ¿i localitå¡i a tuturor aces-
tor sårbåtori populare. Pe lângå nedeile „din vatra
satului” deloc pu¡ine (de la Jie¡, Maleia, Paro¿eni,
Meri¿or, Petro¿ani, Råscoala, Sålåtruc, Lupeni,
Dealul Babii, Uricani, Crivadia, Plopi, Båni¡a ¿.a.
m.d.), sunt consemnate „nedeile din mun¡i” (ªurea-
nu, Lotru, Parâng, între care se aflå ¿i cea de la Poia-
na Muierii), apoi nedeia cu „måsuratul oilor” în ºi-
nutul Momârlanilor, obicei påstrat pânå în zilele
noastre în localitå¡i atât din Vestul cât ¿i din Estul
Våii Jiului, dar ¿i în alte spa¡ii pastorale române¿ti
(Cap.XIX. „ºinutul momârlanilor, de la Nedeile vechi,
la Nedeile de azi”, pp. 183-204). Autorul consemneazå
totodatå aspecte privind „relansarea” oieritului ¿i a
nedeii din Poiana Muierii, ca ¿i de pe alte masive
muntoase (Parâng, Lotru, ªureanu, Retezat), obice-
iuri devenite azi „festivaluri”, care au loc nu pe plato-
urile înalte ci „la poala mun¡ilor”. Autorul se întrea-
bå retoric dacå „Mai existå nedeile pastorale din
mun¡i?” ¿i tot el trage o concluzie deconcertantå:
„Oricât ar pårea de dureros, råspunsul este trist ¿i
negativ.” (Epilog).

Monografia de fa¡å este una din cele mai temei-
nice pe aceastå temå, etnologul tratând fenomenul
respectiv dintr-o perspectivå multiplå, geografic-
istoricå ¿i socialå-etnograficå, dovedind o cunoa¿tere
nu numai documentarå dar ¿i din interior, ca petri-
lean, fiu al Jie¡ului, autor îndeob¿te recunoscut a
peste treizeci de lucråri dedicate neamului stråvechi
al momârlanilor din Valea Jiului, scriind despre tra-
di¡ii ¿i obiceiuri, credin¡e, datini, supersti¡ii, despre
riturile de trecere ¿i pi¡åråi, dar ¿i despre „Graiul
jienilor momârlani. Mic dic¡ionar” (2012, 2020) ori
despre „Valea Jiului în legende ¿i povestiri – o privi-
re etnologicå neconven¡ionalå” (2017).

Nimeni pânå acum nu s-a dedicat unei aseme-
nea cercetåri regionale de amploare în materie de
etnologie precum dr. Dumitru Gålå¡an-Jie¡ (n. 4 apri-
lie 1940, Jie¡, Valea Jiului de Est), Cetå¡ean de onoa-
re al ora¿ului Petrila (2010), „Ambasador al Jude¡u-
lui Hunedoara” desemnat de Consiliul Jude¡ean res-
pectiv (2016), dåruit cu o „Gramata” de PS Gurie,
Episcopul Devei ¿i Hunedoarei (2018) „pentru deose-
bita activitate culturalå desfå¿uratå în vederea pås-
trårii ¿i promovårii tradi¡iilor ¿i obiceiurilor momâr-
lanilor din Valea Jiului.”

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
Tg.-Jiu, 24 octombrie 2021Tg.-Jiu, 24 octombrie 2021Tg.-Jiu, 24 octombrie 2021Tg.-Jiu, 24 octombrie 2021Tg.-Jiu, 24 octombrie 2021

(Editura Etnologicå, Bucure¿ti, 2021, 216 p.)(Editura Etnologicå, Bucure¿ti, 2021, 216 p.)(Editura Etnologicå, Bucure¿ti, 2021, 216 p.)(Editura Etnologicå, Bucure¿ti, 2021, 216 p.)(Editura Etnologicå, Bucure¿ti, 2021, 216 p.)



Portal ~ Mãiastra - Anul XVIII, nr. 1-2 (68-69)/2022          p. 58

Retras în patria poemului, la Brotuna,
poetul Nicolae Crepcia î¿i ticluie¿te cår¡ile cu
o pasiune sincerå, dedicat literaturii. Poezia
a devenit loc de refugiu, versurile fac parte
dintr-un ritual aparte, pe care el îl tråie¿te
acut. Cu volumul de versuri Suflet pictat pe
lacrimå*, apårut la Editura Ecreator din Baia
Mare în anul 2021, opera sa devine mai ro-
tundå, mai intenså.

Tema este suferin¡a omului în fa¡a tim-
purilor nåvalnice, suferin¡a profundå, exis-
ten¡a cauzatå de curgerea anotimpurilor prin

oasele celui care vede peste orizonturi. Poezia este o modalitate de cu-
noa¿tere specificå celui care tråie¿te exhaustiv existen¡a, în mod simplu,
departe de artificiala lume a oamenilor pierdu¡i în labirintul istoriei.

Poetul ia în serios menirea sa, absoarbe din abis tainele care ne
cuprind, le pune în versuri ¿i transmite un adevår subtil, abrupt, origi-
nal. Ruperea de lumea bunå a societå¡ii nebune, gråbite mereu, îi då
posibilitatea de tråi intens fiecare clipå.

Natura, anotimpurile, lecturile din cår¡ile eveniment, iubirea, ferici-
rea, frumuse¡ea, credin¡a, poezia în sine, toate ¡in în echilibrul lumile în
care cålåtore¿te Nicolae Crepcia. Volumul este ¿i un jurnal liric, evenimen-
tele se desfå¿oarå în ritmuri proprii, curate. Sunt surprinse acele mo-
mente unice, universul se deschide brusc ¿i-i oferå poetului argumentele
pentru a fermeca eternitatea într-o lacrimå. Sinceritatea, puritatea, cre-
din¡a îl îndeamnå pe poet så spunå în versuri pu¡ine esen¡a. Rareori
poemele se întind pe mai multe versete, mesajul este decantat pânå la
ultimul semn, pânå la picåtura de existen¡å. El mårturise¿te: „Singur în
noapte/ poemul mi-l dicteazå tåcerea pietrei” (p.13).

Lumea ¿i-a pierdut puritatea primarå, pânå ¿i credin¡ele au ritualuri
care ne îndepårteazå de limpezimea din „mintea universului”, gesturile
noastre devin abrupte: „pentru miei/ nimeni nu organizeazå/ mitinguri
de protec¡ie/ în pie¡ele publice/ nimeni nu-i plânge//cu låcomia fiarei/
înfigem din¡ii/ în neprihånirea lor/ ¿i ne credem purifica¡i” (p.12). Aceastå
sinceritate maximå are ceva din drama lui Crist, cel care a spart monopolul
religiei institu¡ie, în ce prive¿te purificarea omului.

Natura este abandonatå, satul, ¡inutul unde mai locuia eternitatea,
devine pustiu, sensurile în existen¡å sunt abandonate, o nouå realitate
ne izbe¿te: „un sat påråsit/ oamenii au plecat/ ¿i l-au låsat pe Dumnezeu/
singur” (p.15). Iatå depårtarea de divinitate, de crea¡ia din care am ie¿it
cu optimism… Råsturnarea planurilor: singuråtatea omului/ singuråta-
tea lui Dumnezeu, ne face så vedem perspectiva înserårii…

În toate existå ¿ansa iubirii, luminoaså, înaltå, liberatorie: „iubirea
nu doar poate så fie/ ci este raza de soare/ pe care ne cå¡åråm/ spre-a
ajunge la noi/ cei mai de sus” (p. 17).

Sunt idei, teme diverse, poetul nu le alege, se laså ales ¿i prinde
esen¡ele. Existen¡a î¿i aratå valorile, pragurile de sus. Fiin¡a omului este
unicå, absolutå, purtåm în noi absolutul cu elegan¡å ¿i nu în¡elegem: „pe
nemernici îi sperie/ nu ideea/ ci faptul cå E¿ti un adevår/ care nu trebuie
demonstrat” (p. 20).

Sunt poemele existen¡iale. Versurile pu¡ine, ¿lefuite pânå la sâmbure,
devoaleazå tainele, misterele, istoriile de fiecare zi. Oricine este o valoare.
Crepcia nu se vrea un filozof, un teolog, un sociolog, un istoric al epocilor,
el acceptå condi¡ia de poet care spune, scrie, zice. Marile doctrine par a
se fi topit, råmâne psalmul, haiku, zicerea, ideea cu oasele ei de adevår.
Sunt ziceri ultime, definitive, conform viziunii sale. El are curajul så
meargå pânå la ultimele consecin¡e, nu-i paså de curentele literare, de
stil, de regulile impuse. Are regulile lui: suferin¡a convertitå-n poem.

Cu o inocen¡å ¿i curaj, poetul define¿te fiin¡a omului, cuvintele sunt
împrumutate din textele sacre, au ceva inedit prin actualitatea lor din-
totdeauna: „nu sunt/ceea ce par/ nu sunt/ ceea ce vre¡i/ sunt/ ceea ce
sunt” (p. 42).

Întâlnirea cu Dumnezeul din cuvintele omului este tran¿antå, chiar
unicå: „unde se aflå poezie ¿i Dumnezeu/ totul este frumos/ chiar ¿i
atunci când nu pare” (p.69). Autorul laså impresia cå se joacå, dar nu-i
a¿a, el tråie¿te acut fiecare clipå, cu o sinceritate duså la maxim. Ideea
se reia ¿i-n altå parte, pe alt plan, al puritå¡ii: „cum o ninsoare/ se a¿terne
peste lume poezia/ ce-i urât nu se mai vede/ ce-i frumos/ devine ¿i mai
frumos” (p.75).

Citatele pot continua, versurile se hrånesc din poezia dinamicå, în
mi¿care de la fiin¡å la timp, de la fiin¡å la tåcere. Tåcerea este silitå så
devinå poem. Poate acesta este defini¡ia poeziei pentru Nicolae Crepcia,
for¡area limitelor spirituale proprii, ie¿irea din pielea existen¡ei zilnice.
Existå ¿i un pericol nevåzut, el planeazå peste destinul poetului, pune
presiune peste cele scrise, visate, tråite: „democra¡ia aplaudå/ cu foarte
multe lacrimi/ un glon¡ tras cu mult înainte/ ca eu så ajung acolo/ mi-a

nimerit inima/ din poem a început så curgå/ tot sângele lumii” (p. 92-93).
Cum am zice: nu trage¡i în poet! Glon¡ul este pregåtit, fierbinte…

Am putea re¡ine versurile lui Nicolae Crepcia, ideile curg de la un
poem la altul cu generozitate. Atent la fenomenul literar, el prinde în stil
propriu, esen¡a din curentele literare care au fåcut istoria în domeniu:
clasicism prin seriozitate ¿i rigoare spiritualå, modern prin libertatea de
a se exprima, postmodern prin curajul de a scrie direct (online cu ins-
pira¡ia), romantic prin suferin¡å; existen¡ialist prin întreg.

Uneori, poetul nu lanseazå construc¡ii structurale ample, se limitea-
zå la poezia minimå, dar o face atent, cu sfin¡enie, am zice, se laså dus de
curent pânå la mal…

Grafia este liberå, versurile nu sunt încorsetate de regulile grama-
ticale, curg cu literå micå, o poezie la zi, am zice. Tråirile vin dintr-o reli-
gie veche, aceea a poetului care se laså legånat de cuvinte.

Volumul ne prezintå, în câteva vorbe, poetul. Editura, atentå ¿i ea,
oferå cititorului mai multe note literare semnate de oameni cunoscåtori
ai fenomenului (Prof. Petronela Apopei; Nicolae Dina; Gelu Drago¿; Daniel
Marian; Prof. Olimpia Mure¿an; Icå Såli¿teanu, Ioan Romeo Ro¿ianu).
Prefa¡a este scriså de Zorin Diaconescu. În esen¡å, aflåm cå poetul poate
fi mâna dreaptå a luminii, penduleazå între haiku ¿i micropoem, pune
accentul pe sensul fiin¡ei, imaginile sunt intuitive, chiar sufletul såu
este pictat. ªi totul se adunå la vernisajul acestor tablouri lirice...

Ion Romeo Ro¿ianu re¡ine: „Nicolae Crepcia aduce-n poezia româ-
neascå o anumitå iconoclastie în formula de crea¡ie artisticå, încifrarea
¿i enigma amprentând fericit versuri cât o fulgura¡ie de gând, lumini de
emo¡ii ¿i sim¡iri u¿or înnoite estetic prin respingerea clasicismului,
printr-un nonconformism ce traverseazå vremuri marcate de dependen¡e
stråine hârtiei ¿i actului artistic în sine…” (Ultima copertå).

Scriind poezia sincer, nåvålind peste trupul cåzut al poemului, omul
de la Brotuna a avut puterea så-¿i defineascå iubirile dintr-un extaz al
momentului unic, când vine inspira¡ia în vârful picioarelor, cu sabia as-
cu¡itå: „cuvintele sunt/ (când ¿i când)/ flåcåri care provoacå/ devas-
tatoare incendii” (p. 59).

Så nu ne låsåm în¿ela¡i de micropoem, existå ceva mult mai adânc
în apele lui, mult mai periculos… cu toate slåbiciunile ¿i manierismul
prezent în unele locuri, sau evadårile în cuvinte obi¿nuite, în evenimente
mundane, durute totu¿i… Ele fac parte din acest jurnal liric, în care
gåsim sufletul pictat pe sticla unei lacrimi…

Constantin Stancu, Constantin Stancu, Constantin Stancu, Constantin Stancu, Constantin Stancu, Ian. 2022Ian. 2022Ian. 2022Ian. 2022Ian. 2022

*Nicolae Crepcia, Suflet pictat pe lacrimå, poeme, 158 pagini, Baia Mare: Editura
Ecreator, 2021. Ilustra¡ii: Carmen Mihaela Coca; Coperta: Florin Dochia.
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Suflet pictat pe lacrimå, de Nicolae CREPCIA



Portal ~ Mãiastra - Anul XVIII, nr. 1-2 (68-69)/2022          p. 59

Personalitate didacticå a municipiului Hu-
nedoara, încununatå cu Ordinul „Meritul pen-
tru Învå¡åmânt”, în grad de Comandor (2004)
¿i, mai recent, cu titlul de „Cetå¡ean de onoare”
al re¿edin¡ei de jude¡ (2019), dl MIHAI PETRE
(n. 19 iulie 1949, com. Sute¿ti, Vâlcea) este licen-
¡iat al Filologiei clujene, sec¡ia românå-franceze
(1968-1972). Ca ¿ef de promo¡ie urma så fie re¡i-
nut asistent la Catedra de Limba românå ¿i
Lingvisticå generalå, dacå, din cauza Plenarei
CC al PCR din iunie 1972, posturile din învå¡å-
mântul superior nu ar fi fost blocate (în perioada
1998-2007 va fi asistent ¿i lector la Catedra de
limba românå a Universitå¡ii de Vest din Timi-
¿oara, ¡inând cursul de Limba românå ¿i meto-
dica predårii ei, la Colegiul de Institutori din De-
va). În 1972, vâlceanul din Sute¿tii Drågå¿anilor
î¿i alesese de pe lista afi¿atå, - cum ¿tim ¿i noi,
din aceea¿i promo¡ie dar din alt centru univer-
sitar, cå era pe atunci la repartizarea ministe-
rialå, - un post de profesor la o ¿coalå generalå
din Hunedoara. Dupå doi ani se va transfera în
învå¡åmântul liceal, onorând o activitate prodi-
gioaså, continuå ¿i îndelungatå, aproape
semi-centenarå, îndeob¿te cunoscutå, prin
rezultatele de excep¡ie, la nivel municipal,
jude¡ean ¿i na¡ional.

Doctor în filologie cu teza „Toponimie urba-
nå româneascå” (1983), profesorul „eviden¡iat”
(1987) Mihai Petre s-a dedicat cercetårii proble-
melor de limbå, literaturå românå, lingvisticå
generalå ¿i aplicatå, toponimiei române¿ti ¿i hu-
nedorene, publicând în revistele de specialitate
¿i elaborând vreme de peste douå decenii lucråri
proprii: „Limba românå prin teste grilå, pentru
admiterea în învå¡åmântul superior”, 1999;
„Limba românå pentru examenul de capacitate”,
2000; „Introducere în toponimia urbanå româ-
neascå,” 2001; „Toponimie urbanå hunedorea-
nå”, 2012; „Urbanonimie hunedoreanå, particu-
laritå¡i ¿i perspective”, 2013.

În anii din urmå, dl Mihai Petre s-a sim¡it
atras de jurnalisticå ¿i, evident, de beletristicå,
realizând câteva culegeri de „interviuri” ¿i „auto-
grafe” cu profesori ¿i scriitori hunedoreni: „Inter-
viuri hunedorene” (2015), „Autografe hunedore-
ne” (2016), „Voca¡ia dåruirii” (2016).

ªi scrierile beletristice vor fi dedicate unor
realitå¡i hunedorene din zilele noastre, îndeosebi
mediului didactic sau vie¡ii social-industriale,

precum volumul de nuvele, bine primit de unii
critici de întâmpinare în revistele „Arge¿”, „Vatra
veche”, „Discobolul”: „Cretå color” (ed. I: 2016,
ed. a II-a: 2017) sau romanele sociale „Corvin
Caffe” (ed. I: 2017, ed. a II-a: 2018) ¿i „Tåieri în
alb” (2018), inspirat din via¡a unui liceu sanitar
hunedorean în care autorul a fost profesor
(1974-1993), dupå care s-a transferat la Colegiul
Na¡ional „Iancu de Hunedoara”, pânå la pensio-
nare. La acestea se adaugå scrierea „Birtul
påcatului” (2019), un fel de „metaroman” dezvol-
tând o privire mai amplå, pe un timp mai înde-
lungat, asupra societå¡ii române¿ti, îndeosebi
din Oltenia, cu referire speciala la Combinatul
Siderurgic Hunedoara, începând de prin ultimii
ani ai celui de-al Doilea Råzboi Mondial ¿i con-
tinuând cu fråmântatele vremuri în care regi-
mul comunist, dovedindu-se abuziv, prin na¡io-
nalizarea, colectivizarea ¿i exproprierile såvâr-
¿ite, a manipulat con¿tiin¡e, insistând ideologic
¿i etic la crearea „omului nou” dupå o Scripturå
stråinå, care pânå la urmå nu a reu¿it, realitå¡ile
române¿ti fiind altele ¿i oamenii de altå alcåtui-
re...

*
„GRIGORE URECHE – UN CRONICAR ÎN

CINCI FERESTRE” (Ed. Limes, Cluj-Napoca,
2021, 196 p.) constituie un exerci¡iu de interpre-
tare a operei primului dintre marii cronicari
moldoveni, „Letopise¡ul ºårii Moldovei”, operå de
mare însemnåtate în istoriografia româneascå
ce va fi continuatå, în desfå¿urårile cronologice
ale istoriei tråite, de Miron Costin ¿i Ion Neculce.
Nu ¿tim dacå aceasta este „cea mai cunoscutå
cronicå a Moldovei” din veacul al XVII-lea (Ovidiu
Pecican, coperta IV), cea mai luminatå minte
fiind a lui Miron Costin, dar cu siguran¡å, fa¡å
de seria anterioarå de opere istoriografice în
limba slavonå (Macarie, Eftimie, Azarie), Leto-
pise¡ul lui Ureche are virtu¡ile lui de pionierat,
de la începuturile a ceea ce numim „artå nara-
tivå”, la realizarea unor portrete sintetice spon-
tane, a strådaniei evidente de a consemna a-
devårul ¿i de a se face în¡eles.

„A scrie ¿i a vorbi despre un cronicar pre-
cum Grigore Ureche – crede autorul – înseamnå
a-¡i asuma inutilitatea demersului, tråind fie o
politicoaså contestare, fie chiar frisonul de dis-
pre¡ ce înso¡e¿te orice discu¡ie despre literatura
românå veche ¿i valorile ei artistice. Prezentând
Moldova de dupå ªtefan cel Mare, cronicarul era
obligat så constate cu triste¡e scåderea care se
vede cå au venit în zilele noastre. Fårå niciun
efort de în¡elegere, dar cu aceea¿i triste¡e, reali-
zåm azi, prin tråire cotidianå, valoarea premoni-
torie a frazei lui Ureche.”

„Frisonul de dispre¡”, de care face vorbire
autorul, l-am våzut noi în¿ine pe fa¡a unui închi-
puit profesora¿ de universitate olteanå care se
då ¿i autor de cår¡i „vizionare” (neomarxist, de-
sigur, îndesat cu toate globalismele ¿i plimbat
pe varii meridiane pentru „buna” formare!) care,
invitat într-un platou de televiziune, declara
non¿alant cå din preocupårile „universitare” (ale
Catedrei?!) el nu ia în seamå literatura veche,
deci nici pe cronicari, gåsindu-i lipsi¡i de „valoa-
re”, dar – ¡ine¡i-vå bine! – din secolul al XIX-lea
romantic, nici chiar pe Eminescu ori Alecsandri,
spunându-i mai multe, expressisverbis, autori
ca Bolintineanu, Alexandrescu, Odobescu ¿.a.!
Ce ciumåfaie de universitar este acela care refu-
zå så propunå studen¡ilor såi pe Eminescu (dupå
ce „programå” ¿i în numele cårei „corectitudini”
idioate ac¡ioneazå acest fante de bulevard zu-
lufat, stipendiat foarte bine pentru „învå¡åtura”
pe care o bagå în capul unor studen¡i, mul¡i din
ei mai prejos decât premia¡ii din liceele de per-
forman¡å!? Nu spunem prostii, în activitatea
noastrå de 46 de ani dedica¡i ªcolii române¿ti,

am putut constata precaritatea searbådå a unor
studen¡i veni¡i la „practicå didacticå”, încredin-
¡ându-le sus¡inerea unor lec¡ii... Cred cå se cu-
vine urgent o reevaluare a dascålilor din Univer-
sitå¡i påtrun¿i infrac¡ional pe jocuri de interese
sau pe alte dubioase considerente, unde nu nu-
mai cå s-au înmul¡it “disciplinele” aiurea, dar
vegeteazå astfel de specimene ¿i parazi¡i ce tre-
buie disloca¡i de la ¡â¡a dulce a Statului, cåci
fac mari deservicii învå¡åmântului românesc. ªi
ne mai miråm de calitatea sursei profesionale
care populeazå ¿colile, liceele ¿i universitå¡ile,
fåcând din acestea, vorba lui Creangå, fabrici
de perfec¡ionare a unui „cumplit me¿te¿ug de
tâmpenie”...

Acestea fiind zise, apreciem abordarea de
cåtre profesorul Mihai Petre a Letopise¡ului lui
Grigore Ureche, operå istoriograficå (cronicile
sunt opere literare „prin deriva¡ie”, observa Al.
Piru!) din care s-au inspirat o seamå de scriitori
români clasici ¿i moderni. Cercetarea literaturii
noastre vechi (inclusiv a celei de limbå slavonå,
greacå, latinå etc.) nu este la mâna oricårui con-
dei futil, aceasta impunând ¿tiin¡å de carte, o
anume formare în domeniu ¿i, desigur, “rume-
gare” îndelungatå ¿i organ vizionar de în¡elegere
a epocii respective ¿i de percep¡ie valoricå. Nu
este o „trezire” ong-istå de inflamare egotistå în-
tr-o poalå ideologicå cu boabe de import, ci o
cre¿tere din aproape în aproape a spiritului cår-
turåresc, cu arderea etapelor ¿i în¡elegerea în
integralitate a fenomenelor cultural-literare pe
care le-a traversat cultura/ literatura noastrå
de-a lungul unei jumåtå¡i de mileniu (iatå, se
împlinesc 500 de ani de la celebra scrisoare a
boierului Neac¿u din Câmpulung trimiså judelui
Bra¿ovului, Hans Benkner, în 1521, informân-
du-l pe acesta despre manevrele turcilor pe
Dunåre în pregåtirea acelui de neuitat asediu
al Vienei, fapt de pionierat, ¿i råmas a¿a, în is-
toria medievalå a Europei).

Propunându-¿i o lecturå „în cinci ferestre”
a cronicii lui Ureche (poate era mai potrivitå o
detaliere a metodei „de operare” în paginile ce
deschid cartea, råmase netitrate, decât conside-
rentele privind „adåugårile” unui copist ca Si-
mion Dascålul, poate ¿i Misail Cålugårul, apoi
con¿tiin¡a romanitå¡ii poporului ¿i latinitå¡ii lim-
bii, ori intervalul temporal consemnat de croni-
car, nu ca martor ocular, precum vor fi Miron
Costin sau Ion Neculce, ci dupå unele izvoare
interne ¿i externe).

„Ferestrele” în care sunt aråtate de autor
aspecte importante ale operei sunt în numår de
cinci ¿i ele privesc, în ordine, personaje evocate
de cronicar, de la modelul de feudal moldav lu-
minat întruchipat de ªtefan-vodå, la cei din linia
Mu¿atinilor dupå cum urmeazå: Bogdan, ªtefan
cel Tânår, Petru Rare¿, Alexandru vodå Cornea,
Iia¿ vodå, ªtefan vodå, Alexandru Låpu¿neanul,
apoi: Despot vodå, ªtefan Tom¿a, Låpu¿neanul
cu a doua domnie, Bogdan, Ion vodå, Påtru vodå
ªchiopul, Ivan Potcoavå, Iancul vodå, Påtru vodå
ªchiopul, Aron vodå, Alexandru vodå, dar ¿i crai
„ne-moldavi” precum Matei Corvin al Ungariei
sau regele Albert al Poloniei... Tot în aceastå “fe-
reastrå a lumii” sunt re¡inute „alte personaje” ¿i
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unele fe¡e de „boieri”, „nobili”, „vecini”, „doamne ¿i domni¡e”, „anodini”... Autorul re¡ine tråsåturile
fizice ¿i morale ale portretelor, culoarea în care sunt evocate, simpatia sau antipatia cronicarului, în
virtutea aceluia¿i bun patriot ¿i a dragostei de neam ¿i ¡arå, accente de care este plinå cronica lui
Ureche. Cronicarul face parte din marea boierime, de aceea „viziunea” sa asupra unuia sau altui
personaj este una ce corespunde con¿tiin¡ei ¿i sufletului såu generos, într-o Moldovå medievalå –
„toate alcåtuiesc o lume plinå de via¡å, cu un timp ¿i un spa¡iu specific”. Renun¡ând la modelul „clasic”
de clasificare a personajelor, autorul ne propune „un alt mod de a le defini, plecând de la rela¡iile
interpersonale”. Acestea sunt „actan¡ii”/ în viziunea cronicarului „actori ai timpului istoric, pe care-l
marcheazå cu faptele vie¡ii” (în naratologie, avem categoriile de agent, pacient, beneficiar...). Marele
scenarist este, desigur, în viziunea epocii, Dumnezeu, care hotårå¿te totul, vorba cronicarului „de la
Dumnezeu sîntu tocmite, pentru cå toate puterile sîntu de la Dumnezeu”. Cu „mila lui Dumnezeu” se
fac toate... iar cei care încalcå pravila sfântå sunt ni¿te „umblåtori ¿i certåtori de påcate”, cåtre ei se va
abate neîntârziat „mîniia lui Dumnezeu... cel direptu”... Domnitorul este „unsul lui Dumnezeu”, iar
când boierii încalcå legea sau se fac vinova¡i de trådare pedepsele sunt aplicate de domnitor în nume-
le Lui. Iatå, bunåoarå, pe ªtefan vodå, cumulând calitå¡i de „beneficiar”, „agent voluntar ¿i involuntar”,
uneori „influen¡ator”, bun tactician ¿i strateg, actant principal, toate aceste calitå¡i fiind exemplificate
de critic prin interac¡iunea voievodului cu alte personaje de prim-plan sau secundare, în diferite împreju-
råri, la curte, pe câmpul de luptå, între oameni, atât ca om cât ¿i ca domn.

Bogdan fiul („cel Chior” – „grozav la fa¡å ¿i orb de un ochiu”), urmându-i la domnie, este „primul
domnitor care tråie¿te sub apåsarea paginii de trecut glorios a tatålui såu”, „beneficiar”, dar a trebuit
så închine ¡ara „la sultan Suleimanu, împåratul turcescu”, conform dispozi¡iilor testamentare ale tatålui,
consemnate de Ion Neculce în „O samå de cuvinte”: „IX. Când au murit ªtefan-vodå cel Bun, au låsat
cuvânt fiiului såu, lui Bogdan-vodå, så închine ¡ara la turci, iar nu la alte neamuri, cåci neamul turcilor
sunt mai în¡ålep¡i ¿i mai puternici, cå el nu o va putè¡inè ¡ara cu sabia, ca dânsul.” (cred cå aceasta era
de amintit în comentariul såu de dl Mihai Petre, când vorbe¿te de mo¿tenirea låsatå fiului dimpreunå
cu „învå¡åtura tâtîne-såu”). Conflictul cu polonezii se reia (trecând din Pocu¡ia dincolo „lovind cu suli¡a
în poarta Liovului”, „arzând ¿i prådând ¡ara”), mai ales dupå ce domnitorul fusese refuzat, pe motivul
handicapului ocular, de sora craiului polon, Elisafta, „pre carea de multe ori o ceruså ¿i nu-i o didease”.

Dupå ªtefan cel Tânår, nepotul marelui voievod, urcå în scaunul Moldovei Petru Rare¿, al treilea
„beneficiar al mo¿tenirii marelui ªtefan” ¿i fiu nelegitim al acestuia („såmân¡å de domnu” aducând în
¡arå „pace ¿i odihnå”). El ajunge „agent voluntar, ini¡iind ac¡iunile de pradå în ºara Såcuiascå”, colabo-
rând cu „Iano¿ craiul ungurescu” (ca „influen¡ator” ¿i „ameliator”) ¿i primind în proprietate „Bistri¡a ¿i
alte ora¿å”. Duce lupte cu Albert, craiul le¿ilor, pentru acela¿i litigiu, ¡inutul Pocu¡iei, ce fusese pierdut,
dar are de înfruntat ¿i o seamå de boieri care vor „så-l påråseascå” („agen¡i voluntari, care, ac¡ionând
ca degradatori, preiau ini¡iativa”). Autorul evocå „tråirile emo¡ionale” ale domnitorului fugar, care,
travestit în pescar, se refugiazå în Cetatea Ciceul. Astfel, Rare¿ „iese din scenå ca un umil pacient
afectat”, seria umilin¡elor continuând, cåci fie moldovenii, fie ungurii îi cer så predea cetatea. Ultima
ipostazå („treaptå”) a umilin¡ei vine odatå cu scrisoarea trimiså Sultanului „ca så så facå milå, så-l
ierte, plecându-¿i capul sub sabiia împåratului”, apoi deplasarea la ºarigrad unde „¿-au plecat capul
sub talpele împåratului”, Rare¿ fiind astfel „primul domnitor moldovean care-¿i reprime¿te tronul,
gra¡ie milei otomane”... Astfel, Rare¿ devine, în a doua domnie, „beneficiar gra¡ie interven¡iei unui
ameliorator sau protector”, care este Suleiman împåratul, la rândul såu „agent voluntar”... Trebuind så
ia parte la campania turcilor împotriva lui Maelat, voievodul Ardealului, care-l umilise când era retras
în cetatea Ciceiului, Petru Rare¿ va deveni „agent involutar”, adicå „subaltern ¿i simplu executant la
dispozi¡iile sultanului”... Aceastå suprapunere de ipostaze, este de pårere autorul, aratå nivelul de
inferioritate politicå ¿i militarå atins de Moldova lui Påtru vodå” (p.48). Scåldându-l în atâtea ape
(„beneficiar” - „agent voluntar” - „agent involuntar” - „pacient afectat”...), într-o demonstra¡ie didacticå
u¿or ticåitå ¿i de o stereotipie metodologicå, uzitând terminologia din naratologie privind „ipostazele”
personajului în operele literare, autorul nu face decât så parcurgå încå o datå textul, în mod explicativ,
luminând personajul din tot atâtea „ipostaze” ale domnitorului ¿i omului Petru Rare¿, dominantå fiind
dimensiunea (fa¡eta) omeneascå. Apropierea de tatål såu se face ¿i prin construc¡ii de cult, biserici,
månåstiri ¿i mitropolii, terminate ori începute: Pobrata, Rî¿ca, Dobrovå¡ul etc., „cå întru totul simåna
pre tåtîne-såu, cå la råzboaie îi mergea cu noroc, cå tot izbîndiia...”

Astfel, conchide autorul prin exemplificåri cu citate pe câteva pagini, asemånårile dintre fiu ¿i
tatå, amândoi „beneficiari”, au în vedere: temperamentul coleric, predispozi¡ia spre ac¡iune militarå
(„cu noroc” sau „fårå noroc” în ac¡iunile respective), atitudinea de „agen¡i voluntari”, „influen¡atori ¿i
amelioratori”, de agen¡i „involuntari”, mentalitate religioaså ¿i ridicarea unor construc¡ii de cult, în
sfâr¿it „ie¿irea din scenå” (cronicarul repetând ¿i în cazul lui Rare¿ ceea ce scrisese despre ªtefan:
„l-au îngropat... cu multå jale ¿i plângere”). Dacå marele ªtefan întruchipase pe „domnitorul-erou”, cu
dimensiuni „supraumane”, glorios ¿i în înfrângeri ¿i niciodatå umilit, Rare¿ va ilustra pe „domnito-
rul-om”, „om ca to¡i oamenii ¿i nicidecum erou ferit de eroare ¿i suferin¡å”. Fuga („pribegia”) prin
mun¡i în ºara Ungureascå, travestirea în pescar, umilin¡ele de la Ciceu, iertarea cåpåtatå la ºarigrad
îngenunchind la poala sultanului, recåpåtarea domniei sunt episoade în care se simte o oarecare
simpatie cronicåreascå...

Concluzia este cå to¡i trei urma¿i Mu¿atini la domnie, dupå ªtefan, - Bogdan, ªtefan cel Tânår,
Petru Rare¿, - „se revendicå de la modelul ilustru”, tatå sau bunic (Doina Curticåpeanu, “Orizonturile
vie¡ii în literatura veche româneascå”, 1975), panta pe care se înscriu ace¿tia fiind întotdeauna
„descendentå”, iar ipostazele variind de la „beneficiar” la agent „voluntar” sau „involuntar”, ba chiar
pânå la ipostaza de „pacient afectat” sau „pacient umil al Sultanului” (ca ªtefåni¡å sau Petru Rare¿),
ordinea acestor „ipostaze” fiind una variabilå, conform evenimentelor domniei.

Cu Alexandru vodå Cornea începe lunga serie de domnii „acordate conjunctural ¿i nu ereditar”,
boierii ilustrând acum un dublu rol (de „agen¡i voluntari” ¿i „influen¡atori”). Un Ilie¿-vodå, primul din cei
doi feciori ai lui Rare¿, investit ca „beneficiar” al unei mo¿teniri glorioase, se dovede¿te „pe dinafarå
pom înflorit”, iar „pe dinlåuntru lac împu¡it” – ziua petrecea „cu sfetnici tineri turci”, iar noaptea „cu
turcoaice curvind”. De vinå sunt desigur ¿i „influen¡åtorii”, sfetnicii aminti¡i, care l-au determinat så se
converteascå la mahomedanism (este cunoscut în istoriografie, ¿i a¿a l-am våzut ¿i noi zugråvit într-o
frescå de bisericå månåstireascå, drept „Ilie¿ vodå Turcitul”, ajuns „pa¿å la Dîrstor” ¿i murind „în legea
turceascå” – ru¿ine imenså pentru Dinastia Mu¿atinilor, glorificatå de Eminescu, ca aceea a Basara-
bilor din ¡ara vecinå!).

Fratele såu, ªtefan vodå, dimpotrivå, vrea så restabileascå legea ortodoxå, pravoslavnicå, implicit
etica vie¡ii cre¿tine, puså în primejdie de „eretici”, printr-o ac¡iune sus¡inutå de convertire, ceea ce
nu-i reu¿e¿te, boierii taxându-i „fårådelegile ¿i råotå¡ile” ¿i eliminându-l prin asasinat, într-o noapte.
Faptul nu mai constituie o crimå împotriva „unsului lui Dumnezeu”, dimpotrivå, scrie cronicarul, boierii
au fost „agen¡ii” lui Dumnezeu întru eradicarea råului, cu „mare scârbå ¿i amar”. În scaunul ¡årii boierii
l-au adus pe Låpu¿neanul vodå, care, påstrând aparen¡a unei continuitå¡i a dinastiei Mu¿atine (se va
cåsåtori cu Ruxanda, fata lui Petru Rare¿), devenit din „agent al boierului”, „beneficiar” al domniei,

apoi devenind „agentul” Sultanului Suleiman, agent „nr. 1", fa¡å de agentul „nr. 2", care sunt boierii!
Ace¿tia îl vor tråda, trecând de partea lui Tom¿a-vodå, la rândul lui înlocuit de boieri cu Despot-vodå,
¿i el înlocuit cu ªtefan Tom¿a – împotriva acestuia va veni cu a doua domnie Al. Låpu¿neanul (1564-69)
¿i cu imens ajutor turcesc, recuperându-¿i tronul ¿i plånuind uciderea celor 47 de boieri, omucidere
impresionantå evocatå în nuvela lui Costache Negruzzi. Desigur, complexitatea personajului, din cele
douå domnii, nu poate fi prinså într-o paginå ¿i jumåtate de comentariu, autorul trecându-l prin ipos-
tazele schematice, ¿ablonarde (de la „beneficiar”, la „agent voluntar”, „pacient”, când pierde båtålia
împotriva lui Despot, apoi „agent involuntar” al sultanului)... Urmeazå al¡i nouå domnitori moldoveni,
urma¡i de douå pagini dedicate lui „Albert, craiul”, care ca ¿i „Mateia¿ craiul”, ilustreazå „comporta-
mentul învingåtorului”, unul „introvertit”, mai calculat, celålalt spirit „extravertit” care deseori se låuda
cu „supunerea lui ªtefan” al Moldovei...

Interesant este capitolul privind fizionomiile ¿i comportamentul „Boierilor”, apoi al „Nobililor” ¿i
„Vecinilor” (în principal le¿ii, turcii, ungurii, dar ¿i muntenii, tåtarii, cazacii) sau cele douå pagini în
care sunt evocate „Doamnele ¿i domni¡ele”, de la Evdochia ori Maria de Mangop, Voichi¡a (ale lui
ªtefan cel Mare), Elena doamna lui Petru Rare¿ (din „pacient voluntar” devenitå „agent voluntar”,
intervenind prin scris la Sultan întru reabilitarea ginerelui), Ruxanda lui Låpu¿neanu, doamna lui
ªtefåni¡å mort otråvit... Multe alte personaje episodice ori secundare ale cronicii sunt trecute la
„Anodini”, fiind ¿i ei când „agen¡i” ¿i „influen¡atori”, când beneficiari ori victime).

O a doua „fereastrå” în ordinea structurårii comentariului analitic o constituie a¿a-numita
„Fereastrå a nara¡iunii compromise”, urmårindu-se rela¡ia la nivelul cronicii dintre „text” (cu fabula,
subiectul, istoria lui) ¿i „discursul” narativ cu organizarea lui ¿i dispunerea structurilor specifice.
Mergând pe ideea cå „cela ce va fi în¡eleptu nu va vinui” ¿i având în vedere timpul evocat, care nu este
unul tråit de cronicar ci evocat pe baza unor izvoare interne ¿i externe, se în¡elege cå aceastå cronicå
(textul originar fiind pierdut, cronica a fost reconstituitå prin eliminarea interpolårilor), a suscitat
interesul major al unor lingvi¿ti, istorici, chiar teoreticieni literari. Un studiu serios, apreciazå dl Mihai
Petre, este acela al lui Eugen Negrici care a stabilit „liniile de for¡å ale cronicii”, ce este mai mult „relatare”
a faptelor (consemnare, zicem noi) ¿i mai pu¡in „reprezentare”, ambele fiind înså „modalitå¡i ale nara-
¡iunii ca discurs”, cu deschideri cåtre „cronicå ¿i dramå”. Nepermi¡ând fic¡ionalizåri literare, cronica
are regulile ei de realizare, expunere cronologicå ¿i rigoare, cu semnalate „derogåri” de la normele
istoriografiei în virtutea unor disponibilitå¡i epice. Autorul ei este „un prim narator al literaturii române”,
înså al cårei statut, zice criticul, „nu-l atinge”. Cåci de la „consemnare” pânå la „a recrea o lume medi-
eval-româneascå” este un drum lung, ceea ce „duce la compromiterea nara¡iunii”... Må tem cå verdictul
este neavenit în cazul acestei scrieri de pionierat, care, vorba lui Al. Piru, precum toate letopise¡ele,
sunt opere literare „doar prin deriva¡ie”. Departe de a face literaturå, Ureche (care, vorba lui Cålinescu,
„inven¡ie epicå nu are”) ¿i-a în¡eles pe deplin rolul de „istoriograf”, de aceea este neavenitå, socotim,
o receptare a acestui text prin grila literaturizårii narative, cam ceea ce face ¿i dl Mihai Petre în capitolul
„Fereastra nara¡iunii compromise”... Din asemenea observa¡ii narative ¿i considerente estetice por-
ne¿te ¿i urmåtoarea abordare, „Fereastra întredeschiså”, în care se constatå cå „digresiunile produc
rupturi ale paralelismului între timpul enun¡ului ¿i timpul enun¡årii” (E. Negrici), afectând ritmul relatårii,
sincopând ac¡iunea propriu-ziså a cronicii ¿i, în concluzie, „afectând unitatea letopise¡ului”! Dar så
precizåm aici cå „digresiunile” de care face vorbire autorul nu pot fi socotite pår¡ile de la începutul
cronicii, în care se indicå de cåtre cronicar rolul educativ al scrierii, atitudinea criticå fa¡å de al¡i „croni-
cari” de dinainte lipsi¡i de izvoare, chiar corectåri aduse unor scrieri cunoscute precum „letopise¡ul cel
latinesc”, ori considera¡iile privind originea romanå ¿i unitatea de neam, precum ¿i latinitatea limbii
„noastre moldovene¿ti”. Acestea nu sunt „digresiuni”, cum sunt taxate de autor, ci precizåri preliminare
ale unui cronicar pornit la lucru în mod foarte serios så scrie o carte de cåpåtâi („ca sî nu se înece ... anii
cei trecu¡i”), care „så råmâie feciorilor ¿i nepo¡ilor, så le fie de învå¡åturå, despre cele rele så se
fereascå”, dar mai ales cunoa¿terea istoriei de la începuturile ei pânå la sfâr¿itul secolului al XVI-lea
(de la 1359 pânå la 1594, adicå de la „al doilea descålecat pânå la domnia lui Aron-vodå”). Ca ¿i alte
„digresiuni” de naturå moral-cre¿tinå – care ar avea dezavantajul „îndepårtårii de nara¡iune” ¿i al
unor „discontinuitå¡i” – acestea, crede autorul, „se constituie ca un argument serios al ratårii nara¡iunii”,
Ureche råmânând „doar primul cronicar în în¡elesul larg al cuvântului” (G. Cålinescu)... Mai interesantå,
reliefând spiritul de observa¡ie ¿i un anumit har narativ al cronicarului care se raporteazå la timpul
istoric ¿i reflecteazå în cuno¿tin¡å de cauzå asupra celor evocate, este „Fereastra vorbei”, urmårindu-se,
sub semnul lui „a (se) zice”, atitudini de implicare ¿i non-implicare, altfel zis rela¡ia dintre obiectivitate
¿i subiectivitate, precum, bunåoarå, omuciderea celor 47 de boieri såvâr¿itå de Låpu¿neanul, plasatå
sub semnul „nedumnezeirii” prin care personajului diabolic „îi påriia cå ¿i-au råscumpårat inima”. Nu
putem nega o „realå deta¿are” a cronicarului, care se stråduie¿te så råmânå „obiectiv”, în ciuda rela¡iei
„zic unii / zic al¡ii” sau mimând deplina deta¿are prin sintagma „zic så (le) fie zis”...

Ultima sec¡iune „Fereastra vorbirii” face loc unor considera¡ii privind constituirea textului narativ,
în care se regåsesc „câteva replici, semne ale unui dialog care învioreazå redarea monotonå a eveni-
mentelor”. Mai teoretic zis, privirea „rela¡iilor de comunicare” din textul cronicii, între locutor/ emi¡åtor/
emitent ¿i interlocutor/ receptor/ destinatar, pe schema stabilitå de R. Jakobson în teoria comunicårii
privind triada: emi¡åtor – mesaj – receptor. Scriere cu caracter „unidimensional”, dinspre emi¡åtor
(cronicar) cåtre receptor (cititor), cum aprecia D. Irimia, cronica lui Ureche, ca orice tip de comunicare
intermediatå de o operå literar-artisticå ¿i ¿tiin¡ificå, implicå – scrie autorul – „un unic sens
comunica¡ional, dinspre autorul emitent spre cititorul beneficiar”. Când emi¡åtorul ¿i receptorul, înså,
sunt „personaje ale operei literare”, caracterizate prin dialog, situa¡ia se schimbå, baza rela¡iei de
comunicare prin dialog fiind tocmai alternarea ipostazelor („emi¡åtorul devine receptor ¿i invers”).
Aceste atitudini se topesc în masa tranzitivå a limbajului, destinatarul fiind indicat de la bun începutul
letopise¡ului, iar mesajul fiind unul explicit, de la Moldova gloriosului Voievod, cåruia i se rezervå o
treime din întreg textul cronicii, pânå la „scåderea care se vede cå au venit în zilele noastre”, frazå din
care autorul deduce „valoarea premonitorie a frazei lui Ureche”.

Bazat pe o bibliografie teoreticå de referin¡å în chestiuni de naratologie (de unde î¿i însu¿e¿te
întregul aparat conceptual de structurare a lucrårii) ¿i, desigur, în abordarea literaturii vechi, îndeosebi
a lui Grigore Ureche (n. cca. 1590 – d. 1647, mare vornic al ºårii de Jos pe vremea domniei lui Eremia
Movilå), dl Mihai Petre reu¿e¿te så treacå opera - ce reprezintå începutul istoriografiei române¿ti
(scriså în sec al XVII-lea ¿i tipåritå abia în 1852, prin grija lui Mihail Kogålniceanu), - printr-un co-
mentariu totu¿i cursiv, reu¿it ¿i pilduitor din multe puncte de vedere, dincolo de caracterul expo-
zitiv-didactic ¿i men¡inut cam stereotip în armåtura conceptelor opera¡ionale din naratologie.

O dovadå în plus cå literatura veche, departe de a fi un teritoriu „epuizat” ¿i lipsit de valori
intrinsec-virtuale, poate constitui terenul unor abordåri destul de interesante, venind cu noi lumini ¿i
perspective asupra unor opere ¿i a le readuce astfel, în actualitate, cu întreaga lor încårcåturå
cultural-istoricå ¿i func¡ionalitate literar-esteticå.

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
Tg.-Jiu, 10-12 decembrie 2021Tg.-Jiu, 10-12 decembrie 2021Tg.-Jiu, 10-12 decembrie 2021Tg.-Jiu, 10-12 decembrie 2021Tg.-Jiu, 10-12 decembrie 2021
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Cu motocicleta aceea am mers în „luna de miere” care s-a redus la trei såptåmâni; douå la mare
¿i una la munte, pe Valea Prahovei. Pentru cå nu aveam prea mul¡i bani am închiriat o camerå la ni¿te
oameni, în Mangalia, ¿i fåceam plimbåri zilnice pe tot litoralul. Cum era casa ¿i ståpânii ei, nu ¿tiu. Îmi
amintesc doar divanul larg ¿i penumbra în care era cufundatå camera tot timpul. Altfel, eu nu-l vedeam
decât pe el! Seri cu lunå, pe faleza de la Eforie, amuzante încercåri de a må învå¡a så înot, care se
terminau cu o îmbrå¡i¿are, câmpuri galbene de floarea-soarelui ¿i cântece de dragoste fredonate, în
timp ce a¿teptam mâncarea la restaurant. ªi ne priveam la nesfâr¿it în ochi, fårå så vorbim. Ce cåutam
? Nu ¿tiu, dar era bine! Era ca o vrajå! Mai mult de un an nu ne-am certat, nu am fost supåra¡i unul pe
celålalt, nu ne-am fåcut niciun repro¿. Eu cred cå e un record! Era o dulcea¡å ¿i o armonie incredibile.
Va veni ¿i amarul, din când în când, mai târziu, dar anul acela a fost perfect.

Am plecat pe calul nostru de fier spre munte. Cu ochelari de soare ¿i nasul acoperit cu o bucå¡icå
de hârtie, ca så nu-l ardå soarele, am tot mers, zi de varå pânå-n searå, el atent la drum, eu inhalând
cu deliciu aerul ale cårui mirosuri se schimbau, în func¡ie de relief; dulce la câmpie, cu miros de rå¿inå
pe måsurå ce urcam spre Sinaia. Aici am iar un gol de memorie, ce-am mâncat, cum era vremea, mai
erau ¿i al¡i oameni pe-acolo, nu ¿tiu nimic! Eram cu el ¿i eram fericitå! ªtiu doar cå m-am trezit în
diminea¡a urmåtoare sub o påtura mi¡oaså, în fa¡a unui balcón de lemn, de pe care, prin fereastra
deschiså ne privea o veveri¡å. Lini¿tea ¿i pådurea de brazi dådea impresia aceea de început de lume;
Adam si Eva înainte de a mânca mårul!

Ne-am plimbat, am urcat la Piscul Câinelui, am lenevit pânå când n-am mai avut bani; doar
douå conserve ¿i a trebuit så ne întoarcem acaså.

Satele nu erau atunci electrifícate ¿i, când s-a fåcut noapte, o noapte cu lunå, din fericire,
mergeam a¿a, ca ¿i când am fi fost singurii oameni care nu dorm de pe planetå. O bucatå de drum nu
era încå asfaltatå, ¿i pe marginea lui puseserå gråmezi de pietri¿. Pe una din ele am e¿uat lin, la un
moment dat, farå så på¡esc nimic. Poate adormisem pu¡in? S-a întors nelini¿tit så verifice, ¿i am pornit
mai departe. Acaså. La griji, copii, bunici, muncå, probleme, dar încå o lunå am fost singuri. Aceea a
fost vara noastrå!

 *
„Dumneata, madame, e¿ti visul visurilor mele/ în nop¡i de mai cu mii de stele/e¿ti viata mea,

e¿ti tot ce am”…cânta Florin privindu-må tandru. Andrei, care mânca de prânz, bate cu linguri¡a în
maså, când se opre¿te: „Mai cântå!”. Are trei ani ¿i-i place, de¿i nu cred cå în¡elege ceva.

„A, månânci cu låutari!” râde Florin ¿i o ia de la capåt. Mult timp dupå aceea, copilul le va
fredona pårin¡ilor lui: „Madaaaame! Bitu, bitu…” fårå ca aceia så priceapå ce spune.

Momente de lini¿te ¿i fericire dintr-o varå, de mult timp trecutå; versurile acelea desuete mi-au
îndulcit azi câteva ore. Mi-au amintit cå am iubit ¿i am fost iubitå romantic ¿i împlinitor, într-o altå via¡å
parcå. Spun „altå via¡å”, pentru cå, de¿i n-am uitat nimic, nu mai reu¿esc så må identific cu cea care
eram atunci, deoarece, tot la un sfert de secol, drumul ¿i rostul meu au intrat cumva pe alt fåga¿, a
trebuit så o iau de la capåt, så må adaptez ¿i så må redefinesc în raport cu cei dragi ¿i cu lumea.

F L O R I N
(fragment de roman)(fragment de roman)(fragment de roman)(fragment de roman)(fragment de roman)

Elena Brådi¿teanu

Feti¡a mea poartå prin lume douå fotografii puse în
ramå: de la douåzeci ¿i cinci ¿i de la ¿aizeci ¿i cinci de ani.
Eu sunt în ele, dar, când trec pe aproape de etajerå, le arunc
o privire plinå de îndoialå, nu må recunosc!

În prima, o femeie foarte tânårå râde cåtre lume cu
din¡i de un alb strålucitor, o pozå superbå, pe care fotograful
a ¡inut-o o varå întreagå în vitrinå. Pårul scurt ¿i negru, cu
¿uvi¡e trase spre tâmple, cum era moda atunci, e aranjat la
coafor. Cred cå n-am fost la stilist, cum s-ar spune acum,
mai mult de 3-4 ori în via¡a mea. Nu am råbdare ¿i nu-mi
place så må atingå mâini stråine. Numai Florin î¿i trecea
uneori degetele, mângâietor, prin pårul meu. În rest, m-am
tuns în fa¡a oglinzii, cu priceperea deprinså în adolescen¡a cam strâmtoratå.

Nu må încearcå nici urmå de trufie, în fa¡a frumuse¡ii aceleia luminoase ¿i nu mai am nimic în
común cu fiin¡a care eram atunci.

Dupå câteva luni îl voi întalni pe Florin, voi deveni «visul visurilor» lui ¿i mama unei familii
numeroase, iar via¡a mea, ca un pârâu umflat de ploi, va alerga învolburat printre câmpii înflorite sau
se va izbi de pere¡i stânco¿i ¿i de praguri nea¿teptate, vreme de douåzeci ¿i ¿ase de ani, fårå så ajungå
la un liman lini¿tit. El a plecat pe nea¿teptate ¿i dramatic într-o lume mai bunå, cum ne place så credem
¿i ani întregi m-am luptat så ¡in capul deasupra apei; cu trudå, cu multe lacrimi ¿i nop¡i fårå somn, dar
cu dârzenie, de dragul copiilor. O mamå nu se poate låsa învinså, iar dragostea lor m-a ajutat så ajung
la un anume echilibru interior.

A¿a se face cå, în poza de la ¿aizeci ¿i cinci de ani, surâd cu duio¿ie feti¡ei mele. Eram încå
frumoaså! må mir eu acum. Dupå un timp, înså, ¿i o altå schimbare de macaz, ca så zic a¿a, ¿i aceastå
imagine îmi e stråinå. Îmi descopår, cu mirare, un curaj în fa¡a vie¡ii, de care nu må socoteam în stare.
Credeam cå sunt fragilå ¿i temåtoare ¿i chiar a¿a am fost, alåturi de iubitul meu. Acum, nu-mi mai pot
permite så fiu slabå. Am avut ni¿te ani mai lini¿ti¡i, în care am scris ¿i m-am bucurat ¿i vindecat fåcând
asta, ni¿te ani relativ buni, în care am citit pe såtúrate, am grådinårit, am schimbat scrisori cu ni¿te
prieteni noi ¿i deosebit de interesan¡i, mult mai tineri, care mi-au împrospåtat gândurile ¿i m-au stimulat
intelectual. Se vede, înså, cå trebuia så renun¡ ¿i la acest stil de via¡å, prea relaxant ¿i så devin bunicå,
peste måri ¿i ¡åri, cu preocupåri domestice ¿i exasperåri de scurtå duratå. Sunt aici så alin, så mângâi,
så rabd ce e de råbdat, så mai cert ¿i så împac copii, så må scol devreme, så må revolt uneori, så cânt
cântece de adormit copiii ¿i så-i îmbrå¡i¿ez, când vin de la ¿coalå. Nu-mi iese întotdeauna, de¿i må
stråduiesc så fac ce trebuie. Cu multå dragoste.

Am hotårât de curând så nu-mi mai vopsesc pårul, spre bucuria nepotului meu: «Buni, esti albå
ca un fulg de nea ! » …imaginea idealå a bunicilor, nu ? Må tem înså cå idealul e greu de atins ¿i când
sunt asprå ¿i-i refuz ceva, uitå cå sunt «cea mai bunå bunicå din lume»...

Recent, s-au împlinit 22 de ani de la înfiin¡area Cen-
trului Academic Interna¡ional EMINESCU (CAIE) de la
Chi¿inåu „institu¡ie de culturå cu profil ¿tiin¡ific ¿i biblio-
teconomic”, menitå a cerceta, valorifica ¿i promova via¡a
¿i opera Poetului na¡ional prin diverse ac¡iuni cultural”
¿tiin¡ifice.

Cu rol de filialå specializatå a Bibliotecii Municipa-
le „B.P. Hasdeu”, înfiin¡area Centrului Academic Interna-
¡ional Eminescu, la 13 ianuarie 2000, a fost prilejuitå de
a 150-a aniversare a celui mai de seamå poet ¿i jurnalist
român – Mihai Eminescu. Un rol hotårâtor în statuarea
acestei institu¡ii l-a avut academicianul Mihai Cimpoi
(director onorific), cercetåtor ¿i editor de seamå al operei
eminesciene, care a donat o colec¡ie importantå de scrieri
¿i documente, inclusiv Edi¡ia Perpessicius, colec¡ia „Emi-
nesciana”, monografii ¿i studii, precum ¿i Manuscrisele
Mihai Eminescu editate în cele 38 de volume (16 000 de
pagini de poezie, prozå, dramaturgie, jurnalism, traduceri
¿i coresponden¡å). În total este vorba de o colec¡ie de
peste 21 000 de documente, între care de re¡inut este colec-
¡ia de 50 de exemplare de carte veche ¿i rarå. De asemenea,
CAIE de¡ine peste 1500 de titluri de documente, cu auto-

grafe, din partea unor eminescologi, traducåtori, critici
literari, poe¡i, scriitori, arti¿ti plastici, sculptori, colec¡io-
nari ¿i simpli admiratori ai crea¡iei eminesciene. „Prin
activitatea sa, CAIE înlesne¿te accesul utilizatorilor la
patrimoniul eminescian, la colec¡ia de documente din
diferite domenii, la servicii tradi¡ionale (împrumut/ con-
sultare, asisten¡å informa¡ionalå, prelungirea termenului
de împrumut, rezervarea documentelor, activitå¡i cultu-
rale) ¿i servicii moderne la necesitå¡ile comunitå¡ii, for-
mând deprinderi independente ¿i durabile de informare
¿i lecturå, oferå libertate absolutå în consultarea colec¡ii-
lor ¿i în utilizarea cât mai eficientå a acestora.”

De-a lungul celor zece edi¡ii ale Congresului Mon-
dial al Eminescologilor (2012-2021) s-au abordat aspecte
importante ale eminescologiei având ecouri favorabile
în întreaga lume. În Buletinul „Mihai Eminescu” editat
de CAIE se regåsesc comunicårile ¡inute la Congrese de
cunoscu¡i eminescologi, precum acad. Eugen Simion,
Mihai Cimpoi, Theodor Codreanu, Tudor Nedelcea, Ni-
colae Georgescu, Zenovie Cârlugea, Dumitru Copilu-Co-
pillin, Florian Copcea.

Pe situl CAIE pot fi accesate comunicåri, studii ¿i
articole privind opera ¿i oamenii din via¡a lui Mihai Emi-
nescu, sub genericul „Eminescu ¿i lumea valorilor” sub
care s-a desfå¿urat în vara trecutå a X-a edi¡ie a acestui
forum prestigios Recent a avut loc la CAIE evocarea Mite
Kremnitz -170 de ani de la na¿tere (prima traducåtoare în
limba germanå din poezia eminescianå). Iatå câteva abor-
dåri variate ¿i interesante ale operei postate pe situl Cen-
trului: Crea¡ia lui Mihai Eminescu în lumina distinc¡iei
dintre suflet ¿i spirit de Dumitru PÅSAT, Eminescu ¿i Teo-
ria Specialå a Relativitå¡ii de Corneliu BERBENTE, Ca-
racteristicile ortoepico-metrice ale traducerii „Luceafå-
rului” eminescian în limba ruså de Miroslava METLEAE-
VA, Canonul ¿i lumea valorilor: „cazul” Eminescu de

CENTRUL INTERNAºIONAL EMINESCU DE LA CHIªINÅU

Adrian Dinu RACHIERU, Perenitatea lui Eminescu de
Ioan-Aurel POP, pre¿edintele Academiei Române, Dimen-
siuni faustiene în „Sårmanul Dionis” de prof. dr. Zenovie
CÂRLUGEA, Întoarcerea la mitul existen¡ial al lui Mihai
Eminescu de prof. dr. Florian COPCEA.

CAIE este condus de o echipå managerialå în fruntea
cåreia se aflå ELENA DABIJA, despre care directorul ono-
rific acad. Mihai Cimpoi scria în februarie 2022:

„Ce a fåcut fundamental Elena Dabija în peste
douåzeci de ani de activitate? Råspunsul ar fi urmåtorul:
a învins acea teamå ini¡ialå, a luat în serios ¿i a fåcut
fa¡å prin excelen¡a noului rol – acela de a fi nu o directoa-
re a unei biblioteci publice pentru maturi sau copii, ci de
a conduce un Centru de Culturå care så promoveze ope-
ra ¿i personalitatea lui Eminescu. Un centru cu profil
academic, cu cuprinderea interna¡ionalå a eminescolo-
giei, a traducerilor în diferite ¡åri ¿i trecerea bibliogra-
ficå în revistå a tot ce se scrie despre ¿i se editeazå din
opera sa. Felul absolut inedit în care a fost conceput ¿i
realizat Centrul (unic, spuneam) – în chip de sintezå între
bibliotecå, fond special de cår¡i, serviciu bibliografic
care så råspundå la feedback-ul utilizatorilor (liceeni,
studen¡i profesori universitari ¿i preuniversitari, emines-
cologi) ¿i centrul de investiga¡ii ¿tiin¡ifice – a fost preocu-
parea de cåpetenie a Elenei Dabija, care a excelat prin
profesionalism ¿i spirit inovator.” (Obs.)
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PPPPPoetå, prozatoare, eseistå, jurnalistå, reali-
zatoare de emisiuni radio-tv, membrå, premiatå,
a unor Academii ¿i Uniuni de crea¡ie din Româ-
nia, Fran¡a, Italia, Spania, Austria, Elve¡ia, Ca-
nada etc., autoare, în general, a peste 30 de
cår¡i, unele apårute în edi¡ii bilingve ¿i prezen-
tate  la saloane ¿i târguri de carte,cu indeniabile
succese, în spa¡iul euro-atlantic ¿i nu numai
(Bruxelles, New York, Neuchatel, Viena, Buda-
pesta, Roma, Montreal, Ierusalim, Frio-Madrid
etc.), VERONICA BÅLAJ a excelat într-o poezie
a cotidianului, servind drept cadru pentru nota-
¡ii de profund ecou sufletesc ori pentru o regåsire
de sine în rememoråri de o confesivå reflexivi-
tate. Astfel de „prozo-poeme”, precum cele din
volumul „Cotidiene pariziene” (2020), desfå¿u-
rate în registre lirice mai concise sau mai deta-
liate, con¡in toate in nuce o consemnare, o schi¡å
epicå, o secven¡å rememorativ- structurantå,
dezvoltând un lirism de fremåtåtor verslibrism,
de o muzicalitate låuntricå, mårturia unui suflet
sensibil, încercat, cåutåtor de echilibru, înseni-
nåri, virtualitå¡i vindecåtoare.

Cultivând aceastå formulå poeticå de subli-
måri suflete¿ti ¿i largi disponibilitå¡i artistice,
precum în  „Cafeneaua anticarului”/ La café du
bouquiniste (1999), „De ¿apte ori via¡a”/ Sieben
mal das Leben ori „Piruetå pe catalige”/ Pirou-
ette auf Steizen”  (2009), poeta s-a fixat într-un
areal tematic, îmbogå¡it de la o carte la alta cu
surprinzåtoare motive ¿i laitmotive, toate vor-
bind, în definitiv, despre iubire (existå aici un
„complex orfeic”, asumat prin experien¡å de via-
¡å, un fel de „Amiazå nevindecatå”, conform ti-
tlului de roman din 2019), mai exact despre o
iubire pierdutå, implicit despre singuråtate, cå-
låtorii, micile bucurii ¿i o anumitå regåsire prin-
tre prietenii de pe continent (din arealul pari-
zian, italic ori  magrebian) sau de dincolo de
Ocean, la Ottawa, Toronto sau pe malurile „fan-
taste” ¿i pa¿nice ale Lacului Saint-Laurent...

Singuråtatea, de care pare så fugå poeta,
îi ridicå în fa¡å „nenumårate dealuri ¿i pustiuri/
abia de le mai pot duce”. ªi totu¿i, amintirea
iubirii pierdute revine ca un laitmotiv cople¿itor,
sub acest semn se a¿azå chiar primele poeme
din selec¡ia de fa¡å, precum „Orfeu”/ Orfeo, „Me-
sa la Vatican”/ Misa en el Vaticano (In memo-
riam, Doni), Aniversare ¿i tåiere de noroc, Legen-
då adåugitå ¿.a. Totul pare så înceapå cu un
vis („Se fåcea cå Orfeu/ coborâse de undeva”),
punând de la început un sens pove¿tii de suflet
pe care ne-o dezvåluie „fantastul” ochi... Sen-
timentul pierderii fiin¡ei iubite (reluare cu sens
invers a celebrului mit orfeic) o face pe Euridice
så aibå viziunea råtåcirii sufletului prin neantul
våmilor cosmice, nådåjduind întru vindecarea
acestuia „de întuneric ¿i våzduh” ¿i, desigur,
întru „reîntâlnirea” paradisiacå: „Potop de ape
sålcii/ pe tavanul Sixtinei…/ poate-aici te-am
pierdut/ poate mai existå un Noe în alte Galaxii/
poate tu ai ¿i urcat/ în corabia lui råtåcind/
prin albastrul vâscos/ al unui potop re-progra-
mat/ având permis/ de a-temporalitate/ vinde-
cat de întuneric ¿i våzduh.../ pe un prundi¿
stråin,/ îmi numår pa¿ii/ ne vom reîntâlni/ în-
tr-un paradis/ cu reguli nepârguite încå.” (Le-
gendå adåugitå). Totu-i o cåutare perseveren-
tå, pe urmele cålåtoriilor de altådatå, în peisaje
de dureroase reamintiri, fårå a miza pe exotism
spectaculos, flamboiant, mirobolant. ªi ce poate
fi mai sugestivå decât acea imaginarå „metafi-
zicå” a drumului roman mårginit de måslini,
despre care vorbea filosoful Lucian Blaga, întru-
chipatå de celebra cale pietruitå imperialå, mår-
ginitå de morminte, care stråbåtea peninsula
italicå, de la Roma la Brundisium: „Pe Via Appia
în jos,/ îmi faci semne din ploaie/ tobe cere¿ti/
råzvråtire de voci/ fårå nume,/ se-apropie,/ trec
prin mine/ pânå departe.../  Te strig,/ am a¿chii
în voce/ drumu-i råstignit/ printre måslini?
(...)/  Via Appia o vezi urcând,/ sau coborând?/

må fotografiez/ în chip de singuråtate indecen-
tå/ ochii tåi,/ capåt de pod în oglinzi/ ar putea
risipi vrajba fricii,/ så trec desculþå/ dintr-un
timp în altul? (Via Appia).

Laitmotive ale pierderii irecuperabile ¿i „re-
suscitarea” unor amintiri, în varii situa¡ii de via-
¡å, întâlnim ¿i în alte piese precum în Fantezie
heraldicå (cu men¡ionarea „pârjolului aråmiu/
al dragostei dintâi”), în Cu evlavie, Jupiter (cu
viziunea implacabilå a unui Deustonans „råtå-
cit/ printre puncte cardinale”), în Motiv din ve-
chea carte (cu intui¡ia confraternå a unui Iov
care „se putea înål¡a/ de la durere la cer,/ prin
iubire”¿i care „må chema/ la o mårturisire istovi-
toare/ cu la¿itate,/ må îndepårtam pe-o navå
utopicå/ din cuvinte plutitoare/ între marea ju-
decatå/ ¿i poezie”) sau în Ro¿u edenic (cu evoca-
rea în imagini lapidare a paradisului, încå ne-
pierdut cu totul, din exorcizata amintire: „te-am
rugat, hai,/ vino ¿i tu så-nnoptåm/ în miezul
unui zbor/ e acolo un izvor/ miraculos, fårå
nume,/ de ro¿u izbåvitor”).

DDDDDeopotrivå „cåutåri” ¿i „regåsiri” ale unor
amintiri pierdute, dar pe care numai poezia le
resuscitå, transferându-le în planul crea¡iei,
aceste „prozo-poeme” surprind un spa¡iu plin
de freamåtul obi¿nuit al vie¡ii citadine ¿i itine-
rante, deopotrivå cu prea-plinul unei rezonante
comuniuni suflete¿ti, de la ursita tråirea „påca-
tului”, asemenea cuplului originar, la ideea de
redemp¡iune, de eliberare ¿i mântuire, împreunå
cu toatå „istoria secretå/ a cerului, a påmântu-
lui/ ¿i a noastrå/ întinså fårå suflare/ peste
Calea Lactee” (Arca lui Noe, Temeri la locul lor,
Cai de omåt, Exoticå I etc.). Trimiterile la mitolo-
gia ¿i cultura greacå intrå în rezonan¡å cu teme
¿i motive biblice, între care imaginea „Edenului”,
a paradisului pierdut este eponimå, de mare ex-
presivitate. Într-un poem, precum Eden reinven-
tat, poeta aminte¿te de „såmân¡a discordiei” des-
pår¡itoare a cuplului adamic,  dar ¿i de „calea
ini¡iaticå”, asumându-¿i imaginar ipseitatea de
avatar a unei Eve în cåutare de umbre ¿i... cer-
titudini: „Eva încå mai cautå/ bårbatul primor-
dial/ Singuråtatea-i vampirå/ O strânge de ¿ale,
de råsuflare/ Edenul-i toropit/ de-atâta luminå
ceremonioaså”... ªi, totu¿i, dincolo de drama „or-
feicå” a Euridicei noastre, ideea de fericire/ de
regåsire „androginicå” într-un spa¡iu imaginar,
ideatic, îmbinând sentimentul remanent al de-
vo¡iunii maritale cu tråirea efectivå de altådatå,
apare ca un triumf al spiritului, dincolo de vre-
muirea existen¡ialå, în eternitate: „...suntem un
cântec/ Iar tu, dansul.../ Incendiem påduri cu
sim¡åminte/ încol¡ite în privirea/ ochiului di-
vin,/ revårsat în noi,/  dincolo de mine, dincolo
de tine.../ Heruvimii dåruiesc/ tâlcuri ¿i îngådu-
in¡i.../ Cåutåm cercuri/ din copacul primordial/
ni le facem daruri,/ învå¡ând lec¡ia de-a veni-
rea-plecarea/ cât verde, cât verde,/ înmugure¿-
te pe cre¿tet!” (Zi norocoaså).

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/ în-
genunchind în a¿teptare/ te-am rugat, hai,/ vi-
no ¿i tu så înnoptåm/ în miezul unui izvor/ mi-
raculos, fårå nume,/ de ro¿u izbåvitor”. Retråi-
rea 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 „um-
brele” comunicå dincolo de moarte printr-o con-
gruent-empaticå corporalitate, tråire plasmatic-
halucinatorie ¿i totodatå confesiv-vindecåtoare:
„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, renegându-¿i maluri-
le/ în cåutare de verde cutezåtor/ ¿i tu veneai
dinspre stele/ râzând/ vai, ce terestrå, ce vie
po¡i fi,/ o minune de femeie/ ai pe tålpi pecetea

fostelor iubiri/ må ispite¿ti,/ neîmplinitå umbrå,
vindecåtoare.” (Ro¿u edenic).

Culegerea de fa¡å este o admirabilå carte a
iubirii, în care regåsim, în aceea¿i orchestrare
aduså la numitorul comun al propriei biografii
sentimentale, ¿i tema a¿teptårii lui Ulise råtå-
citor pe måri, de unde elogiul unei Penelope cu
reflexe de mit odiseic, comunicat undeva astfel,
în cheie alegoricå: „Femeie, femeie,/ stai ¿i-nflo-
re¿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 para-
bole false.../ femeie, ¿optesc apele/ într-un legå-
mânt bizar/ vagabond peste ape/ a¿teptarea ta
va fi operå de artå...” (De dragul a¿teptårii).

PPPPPoezie a faptului de via¡å, deloc „elaboratå”
sub aspect livresc, dimpotrivå, de o franche¡e ¿i
cotidianitate ce ¡in mai mult de o modernitate
romanticå decât de o postmodernitate cu liber-
tå¡i aleatorii de semnifica¡ii ¿i limbaj, culegerea
româno-spaniolå Ochiul fantast/  Ojo fantás-Ochiul fantast/  Ojo fantás-Ochiul fantast/  Ojo fantás-Ochiul fantast/  Ojo fantás-Ochiul fantast/  Ojo fantás-
ticoticoticoticotico a dnei Veronica Bålaj – îmbogå¡itå cu  inspi-
rate gráficos („fuente de internet”) ¿i în mache-
tarea Emiliei ºu¡uianu - constituie în totul o me-
dita¡ie aplicatå, deopotrivå, unor resuscitate
„sårbåtori” 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 resus-
citå, 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, adicå în sens mai larg poe-
mului, îi este atribuitå aceastå mizå de perspec-
tivå soteriologicå. Este vorba, altfel zis, de o te-
rapeuticå a imaginarului poetic, nu în sens mis-
tic, ci într-o accep¡iune de re-tråire pacificatoare,
tåmåduitoare, de echilibrare låuntricå.

Poeziile acestea, indiferent cå au ca referen-
¡ialitate peisaje din Fran¡a, Vatican, Italia, Car-
tagina, Adygea-Abhazia, Canada etc., sunt
„frânturi” concrete ¿i autentice de portrete, as-
pecte ¿i tråiri, cu frecvente introspec¡ii privind
rela¡ia cu realitatea itinerantå evocatå, cu lu-
mea cuvântului ¿i a poemului, în ideea de a pri-
mi, în registrul evocårilor itinerante, prea-plinul
reamintirii sau po¡iunea uitårii, ca op¡iune tera-
peuticå ¿i salvatoare. O liricå a faptului de via¡å
¿i ipostazelor deambulatorii cotidiene cu engra-
måri orfice ¿i liturgice.

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 evocator. Mereu în cåutarea amintirii
pierdute, privirea „orfeicå” a poetei, Ochiul fan-
tast/ Ojo fantástico, identificå, nume¿te ¿i trans-
figureazå o experien¡å de via¡å, în texte de modu-
la¡ie esteticå optzecistå, cultivândcu inteligen¡å
¿i rafinament un lirism de vibra¡ie înaltå, despo-
våråtor ¿i fixat pe o autoreferen¡ialå idealitate.

ZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEAZENOVIE CÂRLUGEA
Tg.-Jiu, decembrie 2021Tg.-Jiu, decembrie 2021Tg.-Jiu, decembrie 2021Tg.-Jiu, decembrie 2021Tg.-Jiu, decembrie 2021

„Prozo-poemele” vie¡ii în sublimåri mitologice
(spirit liturgic ¿i orfism)(spirit liturgic ¿i orfism)(spirit liturgic ¿i orfism)(spirit liturgic ¿i orfism)(spirit liturgic ¿i orfism)
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A apårut nr 7 / decembrie 2021 (Anul V) al revistei de filologie, limbå, literaturå ¿i
folclor „LOGOS”, de la Novi Sad, Provincia Antonomå Voivodina, Serbia, editatå de
Societatea de limba românå din Voivodina în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile
Goldi¿” din Arad-România, având în fruntea „boadului” interna¡ional pe neobositul
filolog, scriitor ¿i jurnalist LUCIAN MARINA.

Publica¡ia are ¿i de aceastå datå un sumar bogat ¿i variat, la care au contribuit dr.dr.
Roman¡a Iovanovici („Derivarea cu prefixul ne- în lexicul graiurilor române¿ti din
Banatul Sârbesc”), Cristian Hoaghea („Aspects of The Novel in G. M. Zamfirescu Prose”),
dr. Florian Copcea („Identitate ¿i tråire transcedentalå” în
opera poetei Aurora Rotariu Planjanin), cercetåtorul ¿tiin¡i-
fic dr. Daniela Barbulov Popov ¿i Lucian Marina („Duhovna
i materijalna kulturna baština Rumuna u Banatu”, în cadrul
proiectului „Patrimoniul cultural spiritual ¿i material al
românilor din Voivodina”), Zenovia Cârlugea („Tatuaj in-
terior” de Veronicåi Balaj, cronicå literarå). Mai remarcåm
studiul „Makedonskoi seleništvo” semnat de Borèe Veliè-
kovski, Ozren Simjanovski ¿i Slave Katin. Alte articole de
mare interes în domeniile respective semneazå Angela Fainå
din Canada, Florica Gheorghescu din Toronto, Maria Radu
Novac din Re¿i¡a, prof. Traian Trifu Câta, Aurora Planjanin.
Lucian Marina semneazå reportajele „Festivalul Interna¡io-
nal de Folclor JOC ROMÂNESC” ¿i „Knji•evna i likovna
kolonija–Vršac 2021.”

Întâlnim, de asemenea, numele cunoscutei scriitoare,
publicistå ¿i editoare Melania Caragioiu Rusu din Montreal,
Canada, dar ¿i al unor condeie din Statele Unite ale Americii,
Australia, Israel, colaboratori ai revistei.

Prezentând numårul precedent într-o punctualå
consemnare, conf. univ. Dr. Brându¿a JUICÅ din Vâr¿e¡
men¡ioneazå la un moment dat: «A¿adar, „Logos” 6 continuå
så „vorbeascå” în mai multe limbi (românå, sârbå, francezå,
italianå, ruså, germanå, englezå, polonezå), så aducå la masa comunå a prieteniei ¿i
însemnelor contemporane numero¿i colaboratori, unii deja cunoscu¡i, al¡ii dornici de a
ne împårtå¿i tråiri ¿i preocupåri noi. [...] «Cel mai proaspåt numår al revistei „Logos”,
prima ¿i unica revistå de filologie a românilor din Serbia, se îndreaptå cåtre publicul
cititor cu un corpus eterogen de texte, înso¡ite de fotografii ¿i ilustra¡ii. Cele 256 de
pagini personalizeazå abilitå¡i ¿tiin¡ifice, puncte de vedere, evenimente, atitudini
multiculturale, på¿iri cugetate... care î¿i gåsesc relevan¡å în cele treizeci ¿i cinci de
contribu¡ii scriitorice¿ti. Bogå¡ia de rubrici (191) exprimå ¿i ea emergen¡a sporitå a
revistei, în calitate de promotor al domeniilor care i-au dat nume (Filologie, Limbå,
Literaturå ¿i Folclor). [...]

Lecturå ¿i criticå literarå este unul dintre compartimentele tematice bogate ale
revistei, dupå numårul de articole pe care le con¡ine ¿i suportul ¿tiin¡ific generos. Cei
cinci autori: Zenovie Cârlugea (Târgu -Jiu), Lucian Marina (Novi Sad), Nicolae Magiar
(Re¿i¡a), Virginia Popoviæ ¿i Mariana Stratulat (Vâr¿e¡) au „colindat” spa¡iul literar
românesc din Voivodina ¿i au låsat în urma lor puncte de vedere referitoare la experien¡ele
¿i disponibilitå¡ile scriitorice¿ti statornicite în cuprinsul unor realizåri editoriale distincte
¿i, neîndoielnic, victorioase în esen¡å. Este vorba despre urmåtoarele volume: Florian
Copcea, VIRGINIA POPOVICI sau «paralaxele» criticii române¿ti din Serbia (Craiova,
2019), antologia Radu Flora, O sutå ¿i una de poezii (Academia Românå, 2020), Brân-
du¿a Juicå, Privind spre copilårie (Panciova, 2018), Vasa Barbu, Nicu Ciobanu, ªapte
decenii de beletristicå. Mic dic¡ionar de cår¡i ¿i autori (1945-2018) (Paciova, 2018) ¿i
MONOGRAFIA – 70 de ani de program în limba românå la Radio Novi Sad (1949-2019)
(Novi Sad, 2019), de Lucian Marina.»

Din numårul recent, nu putem trece cu vederea evocarea-studiu a lui Robert GAYER
(ROMÂNIA) cu privire la CEL MAI VECHI DOCUMENT ATESTAT, SCRIS ÎN LIMBA

ROMÂNÅ CU CARACTERE CHIRILICE „SCRISOAREA LUI NEACªU DIN
CÂMPULUNG” (1521), marcând 500 de ani de existen¡å concretå a scrisului în limba
românå pe påmânt românesc. Documentuldateazå, spune autorul, din 29-30 iunie 1521
¿i „a fost gåsit de arhivarul Friedrich Wilhelm Stenner, în anul 1894, în arhivele ora¿ului
Bra¿ov, fiind ulterior redescoperit ¿i valorificat de cåtre marele istoric Nicolae Iorga.
Acest text marcheazå trecerea de la limba slavonå, consideratå sacrå ¿i folositå anterior
în redactarea documentelor cu caracter oficial sau bisericesc, la limba vernacularå, cea
românå.

Scrisoarea lui Neac¿u are un caracter informal, oral,
incluzând numeroase elemente de sorginte slavonå. (...) Totu¿i,
elementul profund latin al limbii folosite de Neac¿u ne oferå
suficientå claritate asupra textului. Conform lingvi¿tilor, fondul
latin reprezintå 92,31% din text, iar din cele 112 unitå¡i ale
acestuia, 67 de cuvinte de origine latinå pot fi regåsite în alte 7
limbi neolatine.

Documentul se referå la mi¿cårile de trupe ale otomanilor
de la Sud de Dunåre ¿i apropierea lui Mohammed-Beg (unul
din apropia¡ii lui Soliman al II-lea Magnificul) de ºara Româ-
neascå. Neac¿u îl avertizeazå pe Johannes Benkner, judele (pri-
marul) Bra¿ovului, de faptul cå turcii pregåtesc o armatå redu-
tabilå cu care ar putea invada ºara Româneascå ¿i Transilvania,
inten¡iile acestora nefiindu-i clare pe deplin, înså putând avea
repercusiuni asupra „orânduielilor” politico-administrative din
regiune, afectând ¿i schimburile comerciale dintre munteni ¿i
transilvåneni.

Neac¿u Lupu era un boier ¿i negustor înstårit ce fåcea
nego¡ cu mårfuri turce¿ti ¿i avea numero¿i colaboratori (printre
al¡ii pe ginerele såu, Negre, pomenit în scrisoare) de ambele
pår¡i ale Dunårii, implica¡i în comer¡ ¿i afla¡i la curent cu acti-
vitatea autoritå¡ilor otomane. Astfel, putem presupune cå pentru
junele Bra¿ovului, coresponden¡a cu Neac¿u era deosebit de

valoroaså, informa¡iile privind manevrele armatelor turce¿ti putând fi decisive în pers-
pectiva unei confruntåri, oferind timp cetå¡ii pentru a-¿i pregåti apårarea.

Scrisoarea prevestea o perioadå dificilå pentru ºårile Române, prezen¡a otomanå
devenind din ce în ce mai apåsåtoare, iar ambi¡iile Înaltei Por¡i, ce viza chiar cucerirea
Vienei, se vor råsfrânge asupra domnitorilor români, nevoi¡i så plåteascå un tribut din
ce în ce mai consistent. (...)

Nota Bene:Nota Bene:Nota Bene:Nota Bene:Nota Bene: Pentru în¡elegerea mesajului din Scrisoare så precizåm cå înainte de
asedierea Vienei, în anul 1521 a avut loc cåderea Belgradului, eveniment care a urmat
celui de-al treilea mare atac otoman asupra acestei cetå¡i maghiare în conflictele
otomano-ungare din momentul celei mai mari expansiuni a Imperiului Otoman spre
Vest. Sultanul otoman Suleyman Magnificul a decis cå printre primele obiective ale
campaniilor sale militare så fie Belgradul, un loc care nu a reu¿it så-l câ¿tige pe stråmo¿ul
såu Mehmed al II-lea Cuceritorul (1451-1481) ¿i a început campania armatå la mijlocul
lunii mai 1521. Apåråtorii Belgradului au rezistat în mod constant, dar din cauza
numårului mic de solda¡i, au fost nevoi¡i så predea ora¿ul la 29 august 1521.

Cåderea Belgradului a demonstrat incapacitatea autoritå¡ilor maghiare de a
contracara politicile expansioniste ale Imperiului Otoman, care î¿i va aråta suprema¡ia
în Båtålia de la Mohaci din anul 1526. Toate acestea au prezentat încurajare ¿i pentru
atacarea Vienei.”

Reproducem toate aceste informa¡ii din studiul dlui Robert GAYER, cu observa¡ia
cå la noi prea pu¡in sau deloc a interesat acest eveniment: împlinirea a cinci secole de
atestare documentarå a scrisului în limba românå...

Întru totul, numårul 7/2021 al revistei „LOGOS” se dovede¿te foarte interesant
din multe puncte de vedere pentru cultura ¿i literatura românå.

(Zenovie CÂRLUGEA)(Zenovie CÂRLUGEA)(Zenovie CÂRLUGEA)(Zenovie CÂRLUGEA)(Zenovie CÂRLUGEA)

UN NOU NUMÅR AL REVISTEI „L O G O S” DIN NOVI SAD

Premiul Nobel pentru literaturå pe anul 2021, acordat scriitorului Abdulrazak Gurnah pentru curajoasa
abordarea subiectului refugia¡ilor, a venit într-un moment cheie, în care via¡a se refugiazå ¿i ea, treptat, undeva
în spa¡iul virtual. Conferin¡e, concerte, cursuri ¿i concursuri, summit-uri, jurizåri, contracte de muncå, consulta¡ii
medicale, cumpåråturi, întâlniri, mar¿uri, demonstra¡ii, proteste¿i multe altele s-au desfå¿urat online în anul 2021.
Niciodatå în istoria omenirii via¡a nu s-a translatat atât de mult în mediul virtual.

ªi totu¿i, via¡a în sine nu ¿i-a schimbat rosturile ¿i cursul, nici måcar în numerotarea anilor. În sinceritatea
lui, un coleg mai tânår î¿i fåcea mea culpa pentru insuficienta credin¡å cre¿tinå. L-am consolat, amintindu-i cå ¿i
el, ca ¿i majoritatea oamenilor, numeroteazå anii de la Hristos încoace: anul 21, secolul 21, adicå anno Domini
2021. Totu¿i, cu ce a venit original acest MMXXI ?

Cuvântul anului 2020 în englezå a fost „lockdown”. Nici nu ¿tiu cum så-l traduc în românå. De-ar fi så aleg
unul pentru 2021, m-a¿ gândi la „online”. Nici pe acesta nu ¿tiu cum så-l traduc, dar se potrive¿te retrospectivei
imaginate de mine.

Paradoxalå însingurare online din ultimul an ne-a oferit ¿i beneficii, pe lângå mult clamatele ¿i blamatele
neajunsuri ale sale. Discutåm cu oameni de pe mai multe continente deodatå, participåm la ample reuniuni de
neimaginat în mod fizic, ne adresåm unui auditoriu imposibil de agregat într-o salå, fie ea ¿i amfiteatru, a¿a încât,
în cele din urmå, palidul contact virtual, cu care trebuie så ne mul¡umim, devine un veritabil privilegiu.

Tineri ¿i vârstnici, am învå¡at anul acesta så utilizåm mai mult platformele ¿i aplica¡iile pentru video-
conferin¡e, pe computer sau telefon, am învå¡at så ne plåtim facturile pe internet, så ne adresåm autoritå¡ilor  prin
„ghiseul.ro”, u¿urându-ne traiul zilnic.

Îi criticåm pe copii pentru risipa de timp în fa¡a telefonului, dar ¿i noi am devenit, involuntar, sclavii ecranelor,
ba mai mult, ne-am transformat în internau¡i amatori, dorind så råmânem racorda¡i la lumea actualå. Internau¡ii

Anul 21, secolul 21 – via¡a online
adevåra¡i ¿tiu de ce! La începutul anilor ’90, citisem
o îndråznea¡å cugetare, devenitå acum truism: cine
nu se aflå în internet, nu existå.

Anul 2021 s-a dovedit mai dens în evenimente
la scarå globalå decât cei anteriori, datoritå amânårilor
de anul trecut: Olimpiada de la Tokyo, Conferin¡a ONU
privind schimbårile climatice, Eurovision, Expo
2020, UEFA 2020 ¿.a. Or fi fost ele mai dense
festivitå¡ile, dar transpuse în parte „online” au devenit
mai pu¡in spectaculoase.

A¿a cum primii civili au ie¿it anul acesta în
spa¡iul extraatmosferic, majoritatea påmântenilor
am ie¿it ¿i noi din sine în spa¡iul online, spre a explora un univers infinit, ascuns dupå ecrane. Totu¿i, anul 2021
a înregistrat o multitudine de întâmplåri inedite ¿i în spa¡iul real. Misiunea „Perseverance” pe Marte, trei astronau¡i
chinezi trimi¿i pe sta¡ia spa¡ialå Tiangong, distrugerea satelitului Kosmos 1408 de cåtre Rusia sunt doar trei din
premierele extraterestre ale anului 2021. Pe lângå bucuria ¿i entuziasmul reu¿itelor, a crescut ¿i îngrijorarea,
deoarece competi¡iile ¿i conflictele între marile puteri ale lumii au pivotat spre cosmos. Tot 2021 este ¿i anul în care
Rusia a semnat un memorandum cu China pentru construc¡ia unei sta¡ii de cercetåri pe Lunå, iar agen¡ia
aerospa¡ialå chinezå ¿i-a planificat ca, pânå în anul 2045, China så devinå cea mai dezvoltatå putere spa¡ialå a
lumii.

          (continuare în pagina a 64-a)
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Un rol foarte important, decisiv chiar, în promovarea lite-
raturii de limbå românå din Serbia l-a avut revista LUMINA, în-
fiin¡atå în 1947 de marele poet sâtb de origine românå Vasko Popa
(29 iunie 1922, Grebenat, Banatul de Sud, Ju•no banat skiuprav-
niokrug, Serbia – 5 ianuarie 1991, Belgrad). La aceastå publica¡ie
au colaborat – în condi¡iile multietnicismului, plurilingvismului ¿i
multiculturalismului – mai to¡i scriitorii din Serbia, atât cei din ge-
nera¡iile interbelice cât ¿i cei din noile genera¡ii afirmate dupå
råzboi, în special scriitori sârbi de limbå românå din Provincia
Autonomå Voivodina, precum ¿i scriitori români nu numai din spa-
¡iul Banatului istoric.

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 universitar
Virginia Popovici, profesor la Facultatea de Filosofie din Novi Sad,
care semneazå postfa¡a „Literatura românå din Serbia, fenomen
cultural de excep¡ie” (pp. 233-244), la cartea dlui Florian Copcea,
„O istorie a liricii române¿ti din Serbia” (Editura Academiei Române,
Bucure¿ti – Casa de Preså ¿i Editurå „Libertatea”, Panèevo, 2018,
248 p.), beneficiind de un cuvânt înainte semnat de acad. Mihai
Cimpoi, „Argumente pentru o istorie necesarå ¿i utilå”.

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 Voivodina. 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, Carmen Dåråbu¿, Brân-
du¿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, istorici literari ¿i gazetari
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 specificå, din interbelic
pânå în contemporaneitate, cât ¿i în raport cu direc¡iile evolu¡iei
literaturii din ¡ara-mamå, într-un context mai larg, european.

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 istoria ¿i
condi¡iile unei evolu¡ii proprii, vine så completeze marele Tablou
de valori al culturii ¿i literaturii române, în sensul modernului con-
cept de Géographie litteraire, temå de tradi¡ie în sociologia occiden-
talå, îndeosebi cea francezå: Robert Éscarpit (Sociologie de la littéra-
ture, Paris, PUF, 1964), André Ferré (Géographie littéraire, 1946),
Lionel Dupuy (L’imaginaire géographique: essai de géographie litté-
raire, Puppa, 2019).

Sintezå utilå ¿i destul de clarificatoare în prezentarea punc-
tualå a desfå¿urårilor literare, în sensul ajungerii la con¿tiin¡a de
sine a unui gen literar cu vådite antene imanentiste ¿i onto-gnoseo-
logice, „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 contri-
buie totodatå ¿i la cunoa¿terea mai largå a poeziei de expresie

românå care s-a scris ¿i se scrie azi în Serbia vecinå, Voivodina
fiind un alodiu de indimenticabile valori literare.

*
Revista „Lumina”, ini¡iatå în 1947 de Vasko Popa

(1922-1991), va fi conduså cu deosebitå abnega¡ie ¿i mare talent
gazetåresc de poetul, traducåtorul, eseistul, documentaristul ¿i
editorul IOAN BABA, începând din 1995. L-am cunoscut pe
vrednicul poet la edi¡ia din iunie 2020 a Festivalului Interna¡ional
de Literaturå „Mihai Eminescu” de la Drobeta Turnu-Severin,
oferindu-i cu acest prilej recenta mea carte „MIHAI EMINESCU –
DICºIONAR ESENºIAL: Oamenii din via¡a lui” (Tipo Moldova,
2019), care l-a surprins plåcut. Iatå ce consemna, apoi, dl Ioan Baba
în ziarul „Lumina” din Pancevo(numårul 19 din 9 mai 2020),
rezumând sumarul bogat al numårului din LUMINA, Anul LXXIII,
Nr. 1-3 (622-624):

„Noul dic¡ionar monografic face parte din profundele scrieri
capitale ale exegetului de la Târgu-Jiu, ZenovieCârlugea, ¿i este
la fel de esen¡ial ¿i monumental ca ¿i cele publicate în prealabil –
„Lucian Blaga. Oameni din via¡a lui”, respectiv „Tudor Arghezi.
Oameni din via¡a lui”.Pentru cå aceastå carte are 752 de pagini,
vom aminti alfabetic doar câteva nume cu men¡iunea cå autorul
redå ¿i date noi, mai pu¡in cunoscute despre rela¡ia unora cu Mihai
Eminescu, precum: V. Alecsandri, Tudor Arghezi, Samson Bodnå-
rescu, Ion. C. Bråtianu, I.L. Caragiale, Carol I, Vasile Conta, Ion
Creangå, A.I. Cuza, Elisabeta, regina României / Carmen Sylva,
Al. Grama, B.P. Ha¿deu, N. Iorga, Mihail Kogålniceanu, Mite
Kremnitz, Al. Macedonski, Titu Maiorescu, Veronica Micle, Cleo-
patra Poenaru, Ciprian Porumbescu, Aron Pumnul, Ioan Slavici,
Iosif Vulcan, A.D. Xenopol…[...]

La „Prezentåri, semnale, lecturi”, citim textul semnat de acad.
Mihai Cimpoi „Ultimul deceniu de via¡å a lui Eminescu într-o nouå
viziune”, despre cartea lui Dumitru Copilu-Copillin „Eminescu în
ultimul deceniu de via¡å”. Zenovie Cârlugea ¡ine în centrul aten¡iei
culegerea multilingvå (selec¡ie ¿i tålmåciri din crea¡ia a 40 de poe¡i,

Publica¡ii ¿tiin¡ifice române¿ti din Banatul sârbesc (2)
REVISTA-FANION DIN NOVI SAD / instantaneu critic:

„L  U  M  I  N  A”
(Revistå de literaturå, artå ¿i culturå  transfrontalierå) (1947-2021)

realizatå de Ioan Baba ¿i Ivo Muncian) „Punte spiritualå nouå” dintre
douå Capitale Culturale Europene, Novi Sad ¿i Timi¿oara, carte
apårutå la Societatea Scriitorilor din Novi Sad. În aceea¿i ordine
de idei transfrontaliere, dar ¿i în preajma aniversårii a 75 de ani de
existen¡å a Casei de Preså ¿i Editurå „Libertatea”, se înscrie ¿i
antologia bilingvå „Lirica româno-sârbå” în care întâlnim 53 de
poe¡i din Serbia ¿i România, selecta¡i de Nicu Cobanu ¿i Slavomir
Gvozdenoviæ. Marina Ancai¡an a realizat cu antologatorii dialogul
„Antologia – ca patrie a douå limbi”. (Ioan BABA, „Libertatea”, Pan-
cevo, nr. 19/2020).

De¿i în ultimul an de existen¡å al revistei „LUMINA” avem
informa¡ii cå ar exista unele disfunc¡iuni pe linie institu¡ional-edi-
torialå (de aceea avem la îndemânå doar numårul pe care îl pos-
tåm), ne exprimåm convingerea cå, dupå mai bine de 25 de ani de
påstorire cu sârg ¿i indimenticabile merite (începând din 1995),
scriitorul IOAN BABA este arhitectul cel mai potrivit ¿i cel mai
îndreptå¡it så ducå mai departe destinele acestei reviste-fanion
de culturå, literaturå ¿i spiritualitate transfrontalierå, îndeob¿te
recunoscutå nu numai în cultura românå.

Zenovie CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, 3 ianuarie 2022

Dar så revenim în atmosfera terestrå, unde geopolitica ¿i
disputele marilor puteri au råmas fapte reale, chiar dacå în spa¡iul virtual
asemenea dispute s-au sofisticat fårå måsurå. De exemplu, în
septembrie, înfiin¡area pactului trilateral de securitate AUKUS (Aus-
tralia, Marea Britanie, SUA) a confirmat efortul de aliere a unor puteri
globale spre contracararea influen¡ei chineze. Pactul permite Australiei
så-¿i construiascå propria flotå de submarine nucleare, ceea ce ar putea
deschide o cutie a Pandorei.

A¿adar, au existat ¿i evenimente majore în lumea realå, pe Terra.
Papa Francisc a vizitat Irakul, amintind cå to¡i suntem oameni ¿i cå ar
trebui så nu iubim unii pe al¡ii, så evitåm ravagiile råzboaielor ¿i ale urii,
provenite din religii sau orice alte motive.

Tot aici, pe Terra, americanii s-au retras din Afganistan, în timp
ce pre¿edintele rus Putin a semnat legea care îi extinde statutul
preziden¡ial la un total de patru mandate consecutive de câte ¿ase ani.

În e¿aloanele inferioare ale puterii globale, s-a înregistrat sfâr¿itul
„erei Merkel” în Germania ¿i alegerea lui Fumio Kishida prim ministru în
Japonia. Douå na¡iuni î¿i cautå un loc permanent în Consiliul de
Securitate al ONU, spre spålarea påcatelor din Al Doilea Råzboi Mondial.

Un e¿alon mai jos, în România, pe 22 noiembrie s-a pus capåt
multiplelor crize politice, prin formarea Guvernului Ciucå, de largå
majoritate, reunind PNL, PSD ¿i UDMR, aproape fårå opozi¡ie. Un pre-
mier „în premierå”, dacå ¡inem cont de regula rota¡iei la vârful guvernului,
convenitå între PNL ¿i PSD.

Multe alte premiere a înregistrat România anului 2021. Mândri cå
suntem români, am înregistrat ca¿cavalul de Såveni drept cel de-al
¿aptelea produs românesc înscris de Comisia Europeanå în registrul
produselor care beneficiazå de Indica¡ie Geograficå Protejatå.

Apoi, pe 1 Decembrie, BNR a pus în circula¡ie bancnota de 20
lei, pe avers reprezentând-o pe Ecaterina Teodoroiu, eroinå în Primul
Råzboi Mondial. Dar românii cunosc bine multiplele premiere na¡ionale

Anul 21, secolul 21 – via¡a online

de anul acesta, a¿a cå nu mai insist.
Pentru cå „online” ar putea fi cuvântul anului 2021, så amintim

cå, în aprilie, Turcia a interzis tranzac¡iile cu criptomonede, respectiv
banii care circulå doar online. Ceva må duce cu gândul la marile prohibi¡ii
ale alcoolului din istorie ¿i efectul lor în timp. La polul opus, El Salvador
a devenit prima ¡arå din lume care acceptå bitcoin ca monedå oficialå,
acea monedå înfiin¡atå de „pseudonimul” Hitoshi Nakamoto în anul 2009,
cu o valoare de 0,0008 $, ajunså în 2021 la peste 60.000 $.

Trecând de la bancnote la note, så nu uitåm cå anul ne-a încântat
cu cântåri mirifice la Festivalul George Enescu, printre marii mae¿tri
numårându-se ¿i dirijorul Christian Badea, cu Mozart ¿i Ceaikovski.

Fårå så aplecåm urechea la ¿oaptele conspira¡ioniste ale råului,
recunoa¿tem cå ¿tirile false au proliferat în 2021 ca adevårate arme de
intoxicare ¿i derutare în maså, profitând de accesul sporit la re¡elele de
socializare din mediul virtual, acolo unde libertatea de expresie a devenit
libertinism.

*
Retra¿i între patru pere¡i, fiecare din noi am meditat mai mult.

Palpitanta, misterioasa ¿i imprevizibila lume online ne-a captivat fårå
precedent, oferindu-ne avantaje insolite, înainte de toate mai mult timp
la dispozi¡ie. Ce am fåcut cu el? Dacå nu l-am putut stoca, l-am tocat,
fiecare în felul lui, de regulå navigând pe tårâmul virtual cu multe in-
forma¡ii, dar ¿i cu multe întrebåri. De exemplu, må întreb: binele sufletului
unde s-a aflat el, în acest „an online”? Unde au dispårut scrisorile de
dragoste, emo¡iile înlocuite cu „emoticoni”? Lumea virtualå a devenit un
spa¡iu între patru pere¡i, fårå farmec.

Haide¡i så ne luåm un rågaz, så ie¿im off line, så ne privim
în ochi, så ne îmbrå¡i¿åm prietene¿te, cåci via¡a adevåratå se petrece
firesc de la om la om, mai ales de la suflet la suflet.

Radu ªerbanRadu ªerbanRadu ªerbanRadu ªerbanRadu ªerban
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Noua apari¡ie editorialå a cunoscutului poet Teofil Råchi¡eanu - „În
zigzagul gândului” - vine så completeze o serie nesfâr¿itå de catrene, ce
transcend prozodia ¿i logica versificaþiei, ¿i aducând în peisajul  milenar
al genului, valen¡e dintre cele mai surprinzåtoare. E - så recunoa¿tem –
greu så spui mult în cuvinte pu¡ine. ªi e ¿i mai greu så faci în a¿a fel
încât muzicalitatea demersului så orânduiascå în a¿a fel silabele, cuvin-
tele ¿i propozi¡iile încât marea simfonie a naturii så se regåseascå în
fie¿ce fulg coborât asupra semenilor.

ªtiu cå nimenea nu ¿tie, n-a ¿tiut ¿i nu va ¿ti
Ce e via¡a, ce e moartea. ªtiu cå-n vreme e tîrziu.
Parcå ieri Big-Bangul fuse, parcå mîine-Apocalipsa.
ªtiutorii cei a toate ¿tiu cå, vai! Nimic nu ¿tiu      (p.19)

Dincolo de eviden¡a versifica¡iei, cititorul dibuie cu mare u¿urin¡å
un ritm interior – tainicå aducere aminte a ceea ce numai Mun¡ii Apu-
sului au putut rezona în fiin¡a poeziei române¿ti: „Ci o tainå mare-i stea-
ua/ Ce deasupra mea luce¿te./ Påråsit de zei, într-însa/ Sufletul cui
asfin¡e¿te?...” (p.30)

De la Omar Kayyam la Ion Vasiu sau de la Sapho la Eminescu, catre-
nele încruci¿eazå sau îngemåneazå viers de o rarå profunzime, chiar
dacå suratele (epigramele) par mai înrudite cu fra¡ii din proza stand up

  “Cår¡uca” de rugåciuni efulgurânde

comedy-ului. „Fecioru-s ¿i-n sînge-am foc,/ Veni Moartea så o joc,/ ªi-am
jucatu ¿i-nvîrtitu,/ Numa cå n-am omorîtu...” (p.62)

„Calitatea esen¡ialå a acestor catrene constå în acea greutate a sen-
sului, poten¡at de for¡a inventivå a gândirii popular-ancestrale. Iar filigra-
natele bijuterii poartå cu sine amprenta tainicå a unui suflet ce sålå-
¿uie¿te în ele ¿i constituie fascinaþia specificå artei de dintotdeauna:
romantismul”. La aceste cuvinte de introduc¡iune  la „cår¡ucå”, a¿ adåuga
cå jertfele votive, ridicate la nivel de rugåciune, fac din aceste catrene
„noi-vechi-noi efulgura¡ii”, adevårate simbioze de timp transcendent ¿i
realitå¡i de contingent:. „Vie¡ile noastre merg tot înainte”,/ Filosofeazå
nu ¿tiu cine în noi./ Pårere-i. Mereu ¿i mereu pa¿ii no¿tri,/ To¡i pa¿ii
no¿tri sunt pa¿i înapoi” (p.33)

Catrenele domnului Teofil Råchi¡eanu au un... ceva, un fel aparte
de a rosti adevåruri fundamentale. Gândul ne duce imediat spre
constatarea hegelianå despre cântul al patrulea al Paradisului, unde
Dante confirmå cunoa¿terea adevårului într-un chip cât se poate de preg-
nant. Omul, în acest caz, con¿tientizeazå axioma imanentului ¿i participå,
chiar dacå cu triste¡e påmânteanå, la pelerinajul såu ve¿nici în spa¡iu ¿i
timp:

„De ieri, de azi pe mâine tråiesc ¿i eu ca oricare,
Cu mai grea-n mine ca marea, o anume întrebare:
De ce, Doamne, de ce, Doamne, de din cîte sînt sub soare,
Numa Moartea, numa Moartea niciodatå moarte n-are?...”

                                                                                                   (p.85)
Tragica interoga¡ia a primei pår¡i, este înså compensatå „Cu doru’

¿i dragostea”, partea a II-a  fiind un adevårat imn de slavå frumosului
din noi ¿i din proximitatea noastrå. Frumosul interior ¿i frumosul divin
¿i întruparea firii alcåtuiesc simbioza dintre uman ¿i divin, în agregarea
lucrurilor simple: „Am în palmå o ¡î¡ucå/ De-a lui draga de Måriucå,/
Suduie-må de-una, de-altå/ ªi mi-o då ¿i pe cealaltå...” (p.108)

Amintirea Înaltului ¿i întrebårile fundamentale cåpåtå noi valen¡e
în cea de a III-a parte, „cår¡uca” concluzionând cå „Din miriardele de
stele/ Niciuna nu-i a mea. Ci toate/ Imperii ale Tale-s, Doamne -/ Oceane
de singuråtate”. În acest fel, revela¡ia lumii transcendente a lui Blaga,
devine o catehezå dupå regulile Erminiei, ca simbolisticå personalå, cu
marca Teofil Råchi¡eanu, ilustrare a mor¡ii ¿i vie¡ii nepieritoare.

Radu VIDARadu VIDARadu VIDARadu VIDARadu VIDA

Primim de la dl TUDOR RÅºOI, valorosul istoric
¿i om de culturå severinean, o admirabilå lucrare,
ENCICLOPEDIA JUDEºULUI MEHEDINºI (Ed. Prier,
Drobeta Turnu-Severin,2021, 930 p., cu ilustra¡ii
color privind istoria ¿i tradi¡iile culturale respec-
tive), semnatå împreunå cu binecunoscuta scriitoare
a locului, ILEANA ROMAN, poetå ¿i promotor cul-
tural. Lucrarea då seama despre oameni, fapte ¿i
evenimente din aceastå parte de ¡arå dintr-un inter-
val de mai bine de douå mii de ani, a¿a cum pu¡ine
jude¡e au reu¿it så realizeze, nicidecum prin eforturi
institu¡ionale concentrate, ci prin ini¡iative particu-
lare. Desigur, Ministerul Culturii are suficiente mij-
loace ¿i pârghii, prin institu¡iile din teritoriu (Direc¡ii
de Culturå, Centre de Conservare ¿i Promovare a
Tradi¡iilor Populare etc.), de a organiza aceastå ac-
¡iune în întreaga ¡arå, în a¿a fel încât, prin colective
de cercetare, fiecare jude¡/ parte de ¡arå så-¿i poatå
avea „enciclopedia” ei, cartea de identitate, de repre-
zentare în cadru na¡ional geo-istoric, cultural, spiri-
tual etc. Sugeråm, a¿adar, ministerului de resort så
ia în considera¡ie aceastå propunere, cu atât mai
mult cu cât nu noi o spunem acum pentru prima
datå, de vreme ce ini¡iative de acest fel au mai avut
loc, sporadic, în ¡arå.

„Spunem din capul locului– scria într-o pre-
zentare a acestui «monument editorial» gazetarul ¿I
istoricul literar craiovean Tudor Nedelcea - cå o ase-
menea lucrare este sau ar trebui så fie rezultatul
unor cercetåtori ai vreunui institut academic, pentru
care sunt renumera¡i. Am våzut câteva asemenea
«monografii», care exceleazå înmulte date inexacte,
incomplete sau chiar... plagiate. În cultura românå
existå doar o lucrare similarå Enciclopediei jude-Enciclopediei jude-Enciclopediei jude-Enciclopediei jude-Enciclopediei jude-
¡ului Mehedin¡i¡ului Mehedin¡i¡ului Mehedin¡i¡ului Mehedin¡i¡ului Mehedin¡i, realizatå de un om – editurå, Lu-
cian Predescu, Enciclopedia. Cugetarea. Material ro-
mânesc. Oameni ¿i înfåptuiri, apårutå în octombrie
1940 ¿I interziså în timpul regimului bol¿evic”.

„Enciclopedia jude¡ului Mehedin¡i” este, s-o

spunem de la început, o lucrare de înalt profesio-
nalism. Istoricul prof. univ. Tudor Rå¡oi, autor a
zeci ¿i zeci de lucråri despre istoria, oamenii, tradi-
¡iile ¿i institu¡iile Mehedin¡iului, a fost timp de peste
un sfert de secol director al Sec¡iei Mehedin¡i, dar ¿i
al Arhivelor Centrale din Bucure¿ti. A¿a cå nu mai
încap dubii privind valoarea lucrårii de fa¡å din punct
de vedere documentar. Urmårind „Indicele de persoa-
ne” (pp. 909-927) putem constata, dincolo localitå¡i
de ieri ¿i de azi, de institu¡ii ¿i diferite consemnåri
documentare, profilul persoanelor inserate în enci-
clopedie: eroi din cele trei råzboaie ¿i victime ale
schimbårii de regim din decembrie 1989 (sute ¿i sute),
academicieni (24), actori ¿i regizori (33), apoi agro-
nomi, arheologi, arhitec¡i, arti¿ti plastici, aviatori,
ctitori, filantropi, sponsori, economi¿ti, finan¡i¿ti,
diploma¡i, edili, etnologi, folclori¿ti, esteticieni, fi-
lologi, lingvi¿ti, filosofi, logicieni, fizicieni, geologi,
geofizicieni, geografi, ingineri, istorici, juri¿ti, avoca¡i,
magistra¡i, procurori, comisari, manageri culturali,
matematicieni, medici, militan¡i anticomuni¿ti, mi-
litari grada¡i, muzeografi, oameni de ¿tiin¡å, oameni
politici, preo¡i, cålugåri, teologi, profesori, pedagogi,
revizori ¿colari, institutori, scriitori, critici ¿i istorici
literari (174), sociologi, statisticieni, demografi, so-
li¿ti, instrumenti¿ti, compozitori, dirijori, ziari¿ti ¿i
jurnali¿ti (43) etc.

Lucrarea de fa¡å, suntem preveni¡i în „Prefa¡å”,
este „o premierå ¿i nu doar pentru jude¡ul Mehe-
din¡i”, recurgând la „repere impuse de enciclopedii
universale (câteva na¡ionale)”, dincolo de anumite
lucråri monografice realizate (globale sau pe domenii)
¿i unele dic¡ionare doar pentru personalitå¡i, mai
mult sau mai pu¡in profesional alcåtuite. Ea vine
så întregeascå, sub multe aspecte, chiar „Dic¡ionarul
enciclopedic” apårut în ¿apte volume la Editura En-
ciclopedicå, unde nu se aflå „niciun cuvânt despre
ºara Severinului – primul ducat medieval organizat
la sudul Carpa¡ilor, niciun cuvânt despre Cetatea

Medievalå a Severinului –
prima cetate de piatrå din
ºara Româneascå; niciun
cuvânt despre Schela Cla-
dovei – importantå sta-
¡iune arheologicå, aici
fiind descoperitå o primå
a¿ezare umanå din spa-
¡iul european, datatå la
aprox. 8000 de ani î. Hr.”.
A¿a cum marele învå¡at
ªtefan Odobleja „lipse¿te
din Enciclopedia Britan-
nica, chiar ¿i din edi¡iile apårute recent în limba
românå.”

A¿adar, ansamblul lucrårii cuprinde articole-
sintezå de ordin monografic, informa¡ii uzuale
(c.v.-uri), analize ¿i evaluåri privind: personalitå¡i,
localitå¡i, etimologii, institu¡ii, firme, societå¡i, pu-
blica¡ii periodice, evenimente istorice, arheologice,
culturale, monumente de artå ¿i civiliza¡ie, monu-
mente ale naturii, cu iconografie în text ¿i în plan¿e
color.

Enciclopedia Jude¡ului Mehedin¡i se dore¿te „o
invita¡ie ¿i un vademecum la cuvenite întâlniri de
ieri, de azi, de mâine”, „un construct respirabil dia-
cronic ¿i sincronic sau mereu întâlnitor în utilitatea
sa”, încheiat în septembrie 2021 „dar generos deschis
spre edi¡ia viitoare” (sugeråm trimiterea punctualå,
la paginå, în Tabelul cu indicele de nume, pentru o
mai rapidå consultare).

Cu speran¡a cå propunerea noastrå va fi avutå
în aten¡ie de Ministerul Culturii (în ideea creårii de
astfel de lucråri enciclopedice reprezentative în toate
jude¡ele patriei, componente ale tezaurului cultural
na¡ional), felicitåm pe autorii severineni cu pre¡uirea
cuvenitå ce se impune.

Zenovie CÂRLUGEA,Zenovie CÂRLUGEA,Zenovie CÂRLUGEA,Zenovie CÂRLUGEA,Zenovie CÂRLUGEA,
Tg.-JiuTg.-JiuTg.-JiuTg.-JiuTg.-Jiu

ILEANA ROMAN – TUDOR RÅºOI: „ENCICLOPEDIA JUDEºULUI MEHEDINºI”

O lucrare cu adevårat pilduitoare:
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VÂNTUL   PELERIN

Pelerin prin lumea largå
Umblå vântul, fårå ¡el,
Cât e ziulica-ntreagå
Cântå-n din¡ii de o¡el …

Nu mai stå ¿i el pe-acaså
Ca så-¿i facå vreun program,
Dar nici pe al¡ii nu-i laså:
Le bate cu palma-n geam.

Vântule, de ce-mi rupi floarea ?
Toate-¿i au în lume rost!
Ori te supårå splendoarea?
Ori ...cu artele n-ai fost?”

Vezi pe ram o frunzå-n dungå,
Tu o zgâl¡âi ¿i o smulgi!
Doar vreo ploaie te alungå –
Scurtå clipå! Taci si fugi!

Vânt de toamnå, tu vânt bun,
Plimbå-¡i aripioarele,
Cheama crivå¡ul nebun
Så-l dogoare soarele !!!

Pelerin prin lumea mare,
Vântul face nebunii:
Nu pune piper, nici sare,
Dar se ¡ine de … ¿otii…

   ÎN   T O A M N Å
Au ie¿it frunzele- n cårare
ªi se joacå de-a tomnicu¡a.

Pisoiul fuge dupå un ghemotoc,
Când altul îl love¿te în spate.
Se opre¿te descumpånit
ªi-¿i arcuie¿te, de  atac, spinarea.

Corbul în¡elept, sprijinit pe un singur picior,
Se laså legånat de crengi.
Se uitå la fåpturica de jos;
Gânde¿te:
- E prea mare så-l înhå¡...
E prea mic, så ¿tie ce-i toamna...
Îl prive¿te amuzat prin ochiul lucios…
ªï celålalt ochi e lucios,
(Dar el prive¿te dintr-o parte).

Î¿i suflecå aripa deranjatå de vânt,
Råmâne pe gânduri...

Pisoiul på¿e¿te precaut peste frunzele
                care i se par mu¿uroaie.

Ce mi¿cå acolo, sub ele ?
Un pui cåzut din cuib.
N-a mai våzut a¿a ceva, încå.
Se apropie, întinde nesigur, o labå,
Se depårteazå când puiul se zbate,
Se apropie iar, ¿i încearcå så miroase.
A luat câteva ¿fichiuri peste botul mic...
Puiul då din aripi;
Fuge peste frunzele fåcute troian...

Din înaltul medita¡iei sale
Corbul catacdise¿te så planeze spre påmânt.

Pisoiul speriat de moarte
Vede pasårea uria¿å atingând, o clipa, frunzele.
de lângå el;

E mic ¿i n-a în¡eles  ce s-a întâmplat cu
                        pui¿orul cåzut din cuib.

P L O A I E    D I V I N Å

 Fug, fug mereu,
Dar ploaia fuge dupå mine;
Un fulger frânge norul în douå:
Intr-un fior se contopesc jumåtå¡ile zim¡ate.

Cad pâlnii mai de apå:
Zeus asudå;
Î¿i ¿terge fa¡a lui mare cu norul de scamå;
Îi cad mereu lacrimi;
Din batista celestå ?
Din ochii lui înourati ?

Lacrimi fårå sare;
Apa din ochiul divin
Face vinul nectar,
Umple potirul florilor cu miere ¿i fard,
Då Olimpului ambrozie,
Iar înaripatelor hrana...

Zeus î¿i pierde råbdarea.
Må vede de sus
Cum fug mereu de ploaie...

Sprânceana-¿i descre¡e¿te
oprind ploaia   aurie...

Nu mai fug,
Îmi storc de apå cåma¿a
ªi scutur de pe haine lacrimile lui Zeus...

IARÅªI  DESPRE  VÂNT

Vântul cite¿te ziarul.
Îl råsfoie¿te foaie cu foaie,
Râde în hohote,
Scrâ¿ne¿te din din¡i...
Supårat, îi trage o palmå.
Fuge apoi ¿i trânte¿te o fereastrå,
Smulge  petalele crinului,
ªi se reîntoarce mânios, amintindu-¿i cå
               nu ¿tie toate ¿tirile  !

Acuma a luat ziarul  de la ultima foaie,
Il mu¿cå,
Il zgârie cu pelerina asprå,
I¿i bagå capul între foile lui,
Råbufne¿te,
Râde,
Se a¿eazå mai comod,
ªi iarå¿i cautå o ¿tire  legatå de toamnå...

In timpul verii s-a sim¡it cam anemiat,
Pe ici, pe colo s-a mai distrat cu o furtunå,
Dar toamna,
Toamna scaie¡ilor ¿i a frunzelor moarte îl încântå.
Atunci rostogole¿te el dovlecii,
Concerteazå în lanurile de porumb,
Duce departe ¿i ascunde tot ce poate prinde,
Dar ziarul,
Ziarul  de pe terasa mea, este  marea lui preferin¡å !

EFEMERÀ  DE  TOAMNÅ  ÎN  MONTRÉAL
Au mai råmas  doar ultimele frunze,
Întruchipând
Câtiva palmieri.
Trei balerine,
Litere care-mi vorbesc mie,
Un c¿tel cu laba la ureche, si
Piepteni, foarte multi piepteni;

Tridentul din „ramuri” al  lui Poseidon,
O furcå de fåcut cåpite de fân,

Påsåri cu aripile deschise,
O Babå Cloan¡å, cu ciuf pe cap,
Miniaturi de pomi, cum deseneazå copiii,
Steaguri de „pace si nåframe-n vârf de bå¡’’,
Càteva  rânduri de cocotieri, de aceeasi inåltime, ¿i
O rândunicå singuraticå;
Vulpea cu un corb pe spinare,
Albine mici, albine mari,
Virgule,
Bondari;

ªi dincolo de ele: cerul de octombrie,
O zi de vânt,
O zi de ploaie,
O zi de soare blând si nostalgic.

Copiii culeg frunzele de aur, purpurà si aramå,
Adultii înnoatà prin frunzele ràscolite,
Påsårile—frunzå pleacå luându-si puii cu ele…

Încep så îmi simt umerii,
Iar casele råmase får- cojoc, încep sà se îmbrace…

F R U N Z E    DE   A R º A R
Imi place så merg,
Så merg råscolind frunzele cu vârful piciorului …
Frunzele så-mi cânte mie ¿i cerului ,
Înceti¿or,
Încå odatå, melodios ¿i încå odatå…

Nu ¿tiu cum se desprind frunzele…
Ele må våd ¿i se avântå în calea mea.
Le cheamå toamna din pletele mele,
Umerii mei largi, sub atâtea poveri…

Privesc în sus,
Frunzele îmi zîmbesc,  au buzele ro¿ii
            ¿i obrajii polei¡i, ilumina¡i de ochii u¿or adormi¡i.

Iarå¿i cântå ! Sau, nu.
Plâng plecarea ultimelor påsåri.

Vântul fluturå prelung steagul zdren¡uit al toamnei…
Zgâl¡âie înciudat ramurile …
Când nu reu¿e¿te, fluierå amarnic…

Merg, merg mereu, însetatå, bând din  cornul  toamnei.
A¿ voi ca drumul så nu se termine,
Nicicând ¿i niciunde …
Så fiu mereu însetatå,
Så zbor peste zåri ca o samarå de ar¡ar,
Så întâlnesc ultimul vis al  frunzelor sub¡iri ¿i crestate.

 DIN   BÅTRÂNI
Troiene¿te-n carpatice genuni;
Troznesc Pietrele babii pe munte
Înghea¡å corbul pe cuib.

Lupul miroase spre vale
Fum alb de cåtun  ¿i saivan.

Vuiesc sonor, din orga lor, pådurile de brad...

În vatrå, în vas de lut
Se face încet fiertura de mei ¿i berbec.

Se-aude fåurarul de arme cum taie,
Limbi ro¿ii de flåcåri se suie, coboarå
ªi fierul îndoaie...

Pe u¿å se svântå, din toamnå, cea blanå de urs.

Bolborose¿te în colt mustul båtrân...

Se sperie gerul de larma copiiilor
ce copca o taie  în ghea¡å.

Melania Rusu Caragioiu
ADVENT ¿i FAST
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Ioana Stuparu
po e m e

AªTEPTARE

Adie våzduhul sub cerul clåtit,
Ziua se laså domol cåtre mâine,
În fiarele vetrei stå ¡estul proptit,
În caså te-mbatå mirosul de pâine.

Copiii cu ochii de cer stau cumin¡i
Så intri pe poartå în clipe ce ard,
ºin mâinile-n rugå ¿i parcå-ar fi sfin¡i
La masa rotundå din scânduri de brad.

Alåturi de pruncii cu pårul bålai,
Prea-Bunule,-ncet må rog cåtre Tine,
Cu grija Ta mare, mereu så ne dai
Speran¡a în ziua de azi ¿i de mâine!

BucureBucureBucureBucureBucure¿¿¿¿¿ti, 2013ti, 2013ti, 2013ti, 2013ti, 2013

CINE Aª FI?

Cine a¿ fi,
dacå Iubirea ¿i ura
m-ar împresura
amândouå deodatå?
În douå s-ar împår¡i inima mea:
O parte ar cânta de fericire,
Cealaltå ar plânge de triste¡e...

Cine a¿ fi,
dacå lacrimi diferite
mi-ar curge deodatå,
din acela¿i izvor:
Unele fierbin¡i, de fericire,
altele reci, de durere?...

Sunt omul cu o singurå inimå
ªi un singur izvor de lacrimi.
Må învrednicesc så culeg
¿i så semån în jurul meu,
Doar IUBIREA!

CÂTÅ CENUªÅ!

Câtå cenu¿å, Doamne!
Nici focul nu se mai aprinde.
De multå vreme,
Vatra nu a mai fost curå¡atå.
Lemne de foc nu se observå.
Nici måcar bra¡ul de surcele uscate
Adunate de sub copacii codrului,
Când, dupå lec¡ia învå¡atå la na¿tere,
Vântul fåcea toaletizare naturalå.
Cårarea ce ducea spre pådure,
S-a fåcut pat de iarbå.
Singurå a hotårât transformarea,
De când pådurea a trecut în altå lume.
Paie de grâu, pu¡ine, ca de leac,
Nu mai råspund nici ele la apel.
Cum ¿i cu ce så se mai aprindå
Focul în vatrå, Doamne?
Cu vrejuri de buruieni aflate la tot pasul.
Cine så le culeagå!
Cine så le aprindå!
Cine så curå¡e vatra!

10 mai 2017, Bucure10 mai 2017, Bucure10 mai 2017, Bucure10 mai 2017, Bucure10 mai 2017, Bucure¿¿¿¿¿tititititi

CREMENEA ªI AMNARUL

De-o vreme cremenea ¿i-amnarul
În vechiul chimir loc nu-¿i mai gåsesc
Pierit-a rostuirea ce aprindea hotarul
Iar nefirescul pare cå-i firesc

Am luat în traistå smirna ¿i tåmâia
ªi-o lacrimå spre nesecåtuire
Visând la zile dragi precum întâia
Cer¿esc pentru scântei o primenire

17 aprilie 2017, Bucure17 aprilie 2017, Bucure17 aprilie 2017, Bucure17 aprilie 2017, Bucure17 aprilie 2017, Bucure¿¿¿¿¿tititititi

CEL-FÅRÅ-DE-TIMP

Doar El de¡ine taina dorin¡ei
De unde vine såmân¡a ei
ªi locul în care trebuie semånatå

Doar El ¿tie felul dorin¡ei
Dacå e trecåtoare
Precum creierul
Dacå e ve¿nicå
Precum sufletul

Doar El  ajutå dorin¡a
Så încol¡eascå
Så creascå
Så devinå våpaie
Pentru împlinire

De la El ¿tiu cå
Am venit din Flacåra Iubirii
Cå am venit din Cântec ¿i din Dor
Cå am venit din Cel-Fårå-De-Timp

Martie 2017, BucureMartie 2017, BucureMartie 2017, BucureMartie 2017, BucureMartie 2017, Bucure¿¿¿¿¿tititititi

Alecsandrina Tulics
versuri ¿i prozå

ULTIMA CINÅ, PÂINE FRÂNTÅ
Alexandrina Tulics, „Curcubeie”

Este seara umbrelor furi¿ate
în spatele inocen¡ilor iubitori de Domnul lor.
Tåcere în rugå,
suflete închinate Luminii la frângerea Pâinii
¿i strigåtul iertåtor auzit doar  de unii,
ce vine din coama unui deal, un deal de moarte
dar ¿i de VIAºÃ!
Unii-¿i întind mâna în blid cu drag,
credincio¿ie ¿i nådejdea nedespår¡irii,
al¡ii  se gândesc la aråtarea semnelor,
cuielor fericite så-¿i strecoare
voluptatea nebunilor în trupul Råstignitului.
Al¡ii, recupera¡i din trådare
mestecå lung dumicatul nemuritor
în lacrimi doar de Domnul våzute.
Ultimul...
î¿i numårå blestema¡ii argin¡i,
cu gândul la averea nebunului
care ¿i-a dat mor¡ii via¡a,
pe când tråia lângå Luminå.

SÅ VII...
Så vii când glasu-¡i fi-va plin de must,
genunchii-nsângera¡i de dor,
marama plânså-n lacrimi curcubeie,
ca ploaia deaså pe sub nori.
Så-¡i fie mâinile, fåina
din care så fråmân¡i pitu¡e mici,
så mu¿te-n sa¡ cu bucurie, frumo¿ii prunci.
Så vii când noaptea nu mai vrea så plece,
crezându-se peste påmânt ståpânå,
så ¡i se lumineze fa¡a, ca-n trecut,
când mama te ¡inea de mânå.
Så vii,
când vântul va ofta în prag de searå,
purtând pe aripi rugi-nål¡ate,
dorite-a fi adåugate la ve¿nicia, primåvarå.
Så vii får-så te ui¡i la ceas,
cå-n timpul care-a mai råmas,
din dor ¿i lacrimi, linie am tras,
så î¡i trimit acest råva¿, så nu råmâi afarå.

PLÂNG CEDRII – UN CÂNTEC STRÅMOªESC
Alexandrina Tulics, „Splendori”

Plâng dupå ploi, pådurile plecate de acaså,
ar vrea så se gåseascå-n ¡arina stråmo¿eascå,
så cânte-n ele mierle, påsåri de-orice neam,
så fie mângâiate de frunzele pe ram.
Plâng cioturile-aruncate-n altå ¡arå
în dor securea simt,
încât ¿i lemnul se-nfioarå,
viseazå c-ar veni voinicii så le scape,
de ¡arå så le-aducå aproape, aproape.
Plâng cetini sfårâmate de-ar¿i¡å, suferin¡å,
de dorul tinerilor ce cântau în poieni¡e,
gem cedrii arunca¡i de Iude-afarå,
ar vrea så zboare înapoi în România
ca pasårea în primåvarå.
Plâng cioturile dupå cedrii arunca¡i în altå ¡arå,
unde nimeni nu le cântå doine-n frunzi¿oarå,
plâng ciutele, se uitå dincolo de ¡arå,
cu gândul la verdea¡å, hrana ¿i iarba-n primåvarå.
Plâng cedrii-un cântec stråmo¿esc,
despre eroi ¿i neamul românesc,
î¿i plimbå alinarea cu fa¡a cåtre ºarå,
cu gândul cå vor înverzi în România-n primåvarå.



Portal ~ Mãiastra - Anul XVIII, nr. 1-2 (68-69)/2022          p. 68

Nåscutå în poala copilåriei cumin¡i, fru-
moase, unde razele soarelui mi se jucau pe fa¡å
mângâindu-må, ascunzându-se în ochii verzi
care vor fi plimba¡i mai târziu prin câmpurile,
dealurile înflorite am sim¡it aroma binelui ¿i a
dragostei pårinte¿ti, a celor douå surori mai
mari.

Må våd în mijlocul unei mutåri, câ¡iva sol-
da¡i veni¡i så care låzi de campanie în care erau
lucrurile familiei, pe tata gråbit så plece cu
transportul ¿i  mama separând lucrurile copiilor
så nu se amestece cu cele ce pleacå spre o altå
destina¡ie necunoscutå mie.

Måsor atent mi¿cårile lor, ¡in în mâini un
mågåru¿ din lemn care se mi¿cå dacå-l apås,
astfel cå emo¡ia în care sunt prinså må face så-l
¡in mai mult culcat pe bietul animålu¡. La noi
este Angela, sora mamei mai micå, venitå så aju-
te la mutat, dar mai ales så må ¡inå pe mine
deoparte de curiozitatea ¿i neråbdarea „de a ¿ti
unde merge casa?”, dar „unde merge casa?” -
întrebåri care le puneam frecvent, dar la care
nimeni nu avea timp så-mi råspundå.

O våd pe mama în urmå, uitându-se dacå
nu a uitat ceva ¿i lacrimi i se scurg pe fa¡å ce
nu ar fi vrut så fie våzute de mine care-i ståteam
mereu aproape. ªtiam cå de atunci, de când ple-
case tata în bra¡e - trist, abåtut - cu o cutie albå,
micå, un sicria¿, aveam så aflu mai târziu, sim-
bolul mândriei numelui ce i l-ar fi purtat dacå
ar fi tråit, o fåceau pe mama så plângå. Ilie era
îngerul din bra¡ele tatei care-l dusese la odihnå
¿i nu era låsat så creascå ¿i så se joace cu noi.
Mama må luå în bra¡e, ¿i-mi ¿terse fa¡a ca o
mângâiere, asigurare cå sunt bine ¿i eu ¿i ea în
dragostea-i minunatå. A¿a am ie¿it împreunå
în curtea unde venise doamna Ferencz cu cei
¿ase copii så ne îmbrå¡i¿eze, så-¿i ia råmas bun
de la: „Noa doamna!” (a¿a credeam cå o cheamå
pe mama în limba ei necunoscutå mie, dar care
îmi era destinatå så må înso¡eascå toatå via¡a
prin cåsåtoria cu Iosif, bårbatul bun ¿i blând,
iubitor, ginga¿, cu dragostea ce încå mi-o poartå.

Ajun¿i în alt ora¿, må våd cu tata de mânå
cu rochi¡a asortatå în culoarea co¿ule¡ului cu
floricele, mai mult ¡opåind decât mergând, de
bucurie cå eram doar eu ¿i el. Rar avea timp så
råmânå cu noi, care-i sim¡eam atât de mult lipsa,
din cauza serviciului de militar. Timpul trece
repede, repede ¿i am ajuns pe înserate într-un
ora¿ lini¿tit, am intrat într-o caså cu camere
mari, cu teracote superbe... ¿i dupå rapida ¿i
sumara instalare, mi-au råmas ochii pe tavanul
unde erau ni¿te desene (litere) ¿i o stea mare,
ro¿ie, aproape cât tot spa¡iul. Må uitam nedume-
ritå, mai ales cå nimeni nu-mi spusese ce este,
acel ro¿u, de ce este acolo sus... cå tare a¿ fi
vrut så dorm... Mi-era teamå!

LACRIMI DE DOR
Alexandrina Tulics, „Plângerile Mele”

Învå¡ så cânt la frunza pådurilor plecate,
så må fac una-n cânt de dorul lor,
må leg cu sufletul de cer så fie vindecate,
când cerbii plâng amarnic, mugind cu dor...
må fac pådure, chiar de sunt doar ranå,
må apropii de-al durerii, ciotul lor
¿i parcå nu am pe ce så mai pun mâna
în ¡ara mea, så leg rånile lor...
Mi-e lacrimå ne¿tearså azi, pådurea,
mi-e fricå-n iarnå pentru ea...
Parc-ar veni ¿i peste min-securea,
ce mi-a distrus, trimis la moarte, pådurea mea.
Adun frunzi¿ de aur så îi pun pe ranå,
stropesc cu lacrima-mi de dor,
poate, va mai cre¿te iar din plânsu-mi ¿i-a ei ranå,
Pådurea mea, de care-mi este atât de dor.

MÅ DOARE...
Alexandrina Tulics, „Splendori”

Må doare-apusul în mijlocul zilei,
Lacrima celui ce nu poate s-o plângå,
piatra puså pe gura fântânii,
ruga rândunicii cu aripa frântå.
Må doare suspinul tatålui
în biserica goalå,
casa påråsitå de cei legåna¡i,
pâinea neîmpår¡itå
celor iubi¡i ¿i ¡inu¡i în poalå.
Må doare stânca uscatå
ce-n buluci,
apa curgea altådatå,
poteca spre caså de unii uitatå.
Må doare fuiorul netors,
de mâna departe plecatå
¿i rugul trandafirilor ar¿i,
cu fa¡a ro¿ie altådatå.
Må doare aeru-n noi speriat,
de ciume venite de-afarå
¿i lipsa cârdului de cocori
ce-i a¿teptat în primåvarå.
Må doare demult ¡ara mea,
cu fe¡e de båtrâni ar¿i în soare
în fa¡a påmântului apleca¡i,
ca-n fa¡a unei icoane.
Må doare tot ce-am iubit,
påduri duse dincol’ de hotare,
casa cu ¿tergar primenit,
ca-n ziua de sårbåtoare.
Må doare...
plâng înfundat ¿i mocnit,
când våd cå tot ce-a fost bun,
nu mai zâmbe¿te spre soare.

Mai târziu am în¡eles cå aveam toate moti-
vele så må tem de agresivitatea stelei ro¿ii ¿i
cuvintele ei „victorioase”. Sågeatå a gândului
care îmi aduce aminte, cå pe la trei, patru ani
eram cu familia pe grani¡a româno-iugoslavå
muta¡i de unitatea militarå pe termen nelimitat
în gazdå la o familie cumsecade. Tot satul era
plin de trupe ale armatei române så påzeascå
fâ¿ia de Tito, pre¿edintele Iugoslaviei. Eram co-
ple¿itå de emo¡ia atâtor uniforme militare, sol-
da¡i ¿i tehnica militarå.

Copil fiind nu întrebam nimic din ce se pe-
trecea, dar sufletul îmi tråia în alarma ce se då-
dea noaptea, când soldatul båtea agresiv în
geam så-l trezeascå pe tata, care sårea din pat
cu o repeziciune ce må speria! Se îmbråca a¿a
de repede de parcå-¿i dådea sufletul! Råmâneam
cu mama ¿i cele douå surori mai mari în gân-
duri crude pentru un copil, a¿a de mic - dar cu
suflet nespus de mare pentru România! Atunci
am auzit cuvinte ca: „du¿mani”, „prieteni”, am
auzit ce este ura, dar ¿i ce este dragostea aråtatå
prin Mircea, båiatul familiei Vicå, cel care venise
cu o ¿apcå plinå cu rå¡u¿te abia scoase din ouå
când hohoteam în plâns de mu¿cåtura unei
albine, a¿ezate pe nas...

Am råmas copil suflete¿te ¿i pre¡uiesc mult
ce-am tråit! Steaua ro¿ie a urmårit binele nostru
familial ¿i din ce am tråit pe termen scurt, må
våd mutatå cu familia într-o caså fårå condi¡iile
avute. Pentru timp scurt tata avea så mai poarte
haina militarå de care a fost îndrågostit pânå
la trecere din via¡å. Era acuzat cå fåcuse ¿coala
tehnicå militarå la Hanovra (Hanover) în Germa-
nia - de parcå ar fi ales singur unde så studieze!

O dupå-amiazå dureroaså mi-a marcat sta-
bilitatea emo¡ionalå când am våzut colegi mili-
tari, grada¡i diferit, care au venit acaså l-au
îmbrå¡i¿at pe tata ¿i au plâns... M-am ascuns
så-i våd, dar så nu må vadå. Erau serio¿i, tri¿ti
¿i-l conduceau în cântece militare înduio¿åtoare,
uråri de råmas bun pe pårintele care de a doua
zi a devenit civilul, greu adaptabil pentru un
timp în societate, armata fiindu-i mama care l-a
adoptat de la patrusprezece ani ca ¿i copil de
trupå, crescându-l pânå la grad ¿i tehnicå mili-
tarå performantå.

Mai târziu alte såge¡i ale comunismul dur,
care-l amenin¡a pe bunicul meu så le dea på-
mântul. Se apåra cu barda de golanii, a¿a-i nu-
mea, care-l pândeau în umbrele înserårii så-l
înscrie for¡at la colectiv prin amenin¡åri ¿i båtåi.
Doamne! Cum a rezistat?! I-au luat påmânturile,
dar el nu a semnat! L-au furat, fiind înstårit,
din caså tot, printr-o familie vecinå ¿i neam cu
el, dar nu a cedat. A pierdut averea, dar nu s-a
înscris pe numele acelora care se îmbåtau ¿i
batjocoreau numele fra¡ilor sacrifica¡i. S-a as-
cuns în mine copilåria ce ¡ine în månunchi bu-
curiile, triste¡ea, fericitå cå am påzit-o bine ¿i-n
drag.

Motto:Motto:Motto:Motto:Motto:
Noi, îngerii de atunci, purtåm ca pe trofee splendorile copilåriei apårate de dulcea¡a dealurilor,

sårutul apelor fântânilor, råsåriturilor pe care le înso¡eam pânå la na¿terea globului de aur peste
noi ca tipsie cereascå. Vom pleca împreunå cu ele, så le ducem la tronul de domnie al  Lui    Dumnezeu
ca jertfå de mul¡umire  pentru  splendoarea copilåriei tråite în România - grâului, laptelui, mierii,
påcii, iertårii ¿i a frumosului de atunci...

„Atingând copilåria îmi înfloresc teii în palmå...”

Alexandrina TulicsAlexandrina TulicsAlexandrina TulicsAlexandrina TulicsAlexandrina Tulics....✍

ÎNGERII   DE   ATUNCI
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Deunåzi am
primit o carte a-
par¡inând lui Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-
colae Drago¿colae Drago¿colae Drago¿colae Drago¿colae Drago¿,
scriitor de talie,
cu reputa¡ie na-

¡ionalå, cu titlul „Cuvintele din nou se ceartå
între ele”, Editura Måiastra, Târgu-Jiu, 2021.
În dedica¡ie, readuce cu nostalgie în realitate
timpul („Focul în care ne ardem cu to¡ii existen-
¡a”), când ne-am cunoscut, prin anii ‘60 din seco-
lul trecut, la debutul Domniei Sale în profesorat.
Oltean neao¿, nåscut pe meleagurile istoricei
Glogove, a absolvit mai întâi celebrul Liceu „Tra-
ian” din Turnu-Severin, condus cândva de ilus-
trul profesor ¿i pedagog, Teodor Costescu, gor-
jean la origine, fiul unei familii cu 7 copii din
Rovinari, decorat de regele Carol I ¿i despre care
aminte¿te I. L. Caragiale în schi¡a „Emula¡iune”.
Liceul avea o fanfarå renumitå, organizatå de
acesta, tobo¿ar fiind ¡iclenarul Theodor Col¡es-
cu, elev pe atunci. Este vorba despre o serbare
na¡ionalå din mai 1900, de la Bucure¿ti, la care
au participat ¿i elevii liceului severinean.

Absolvent al Facultå¡ii de Filologie a Uni-
versitå¡ii Bucure¿ti, cu brio, în 1960, Nicolae
Drago¿ a fost repartizat la Liceul „Tudor Arghezi”
din Târgu-Cårbune¿ti. S-a remarcat încå de la
consfåtuirea cadrelor didactice, când tânårul
absolvent s-a adresat întregii suflåri dåscåle¿ti
din fostul raion Gilort printr-un discurs rostit
într-o limbå maternå a¿a de curatå, permanent
vibrândå, impresionând suflete¿te asisten¡a
numai ochi ¿i urechi pânå la paroxism.

Numit ¿eful cercului pedagogic al profeso-
rilor de limba românå, ¿edin¡ele conduse de Ni-
colae Drago¿ deveniserå adevårate sårbåtori de
desfåtare a spiritului. Dar, dupå doi ani, a plecat
din învå¡åmânt, la Bucure¿ti, spre a se dedica
presei: redactor la „Via¡a stunden¡eascå”, redac-
tor” ¿ef la „Scânteia tineretului”, redactor-¿ef al
revistei „Luceafårul”, apoi la „Scânteia”. A cola-
borat la mai toate revistele din epocå. A încredin-
¡at tiparului mai multe volume de poezii, scrise
de regulå într-o metricå tradi¡ionalå, pentru
care a primit premii na¡ionale ¿i interna¡ionale.
Incluse în mai multe antologii, poeziile Domniei
Sale s-au bucurat de aprecieri critice din partea
celor mai aviza¡i critici literari: Dumitru Micu,
Mihai Ungheanu, Nicolae Balotå, Marian Pop,
Aurel Martin, Emil Manu, Al. Piru, Pompiliu Mar-
cea, ªerban Cioculescu, Alex ªtefånescu, Lau-
ren¡iu Ulici ¿i lista poate continua. Este membru
al Uniunii Ziari¿tilor din România (1966) ¿i mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din România (1972).
A primit Ordinul Uniunii Ziari¿tilor din România,
clasa I ¿i „Meritul cultural în grad de cavaler”.
Este cetå¡ean de onoare al municipiului Motru.
Umblat prin lume ¿i aflându-se permanent prin-
tre min¡i luminate ¿i demnitari, poetul, fabulis-
tul, publicistul, prozatorul ¿i epigramistul Nico-
lae Drago¿ nu a uitat o clipå de stirpea sa gor-
jeanå, s-a retras la Cle¿ne¿tii såi natali ¿i parti-
cipå la toate evenimentele literare ¿i culturale
din jude¡ ¿i din ¡arå. Muzele nu-i dau pace, a¿a
cå pana-i alunecå mereu pe albul hârtiei. Scrii-
tor prolific, a dat publicitå¡ii peste cincizeci de
cår¡i, culminând cu un florilegiu alcåtuit din 101
poezii, antologie apårutå în Editura Academiei
¿i prefa¡atå de cunoscutul istoric ¿i critic literar,
profesor doctor Zenovie Cârlugea.

Dupå acest excurs în care prezentåm suc-
cint personalitatea notabilå a scriitorului Nico-
lae Drago¿, urmeazå så påtrundem în fondul
acestui demers în a-l prezenta în ipostaza de
epigramist cu certe înclina¡ii spre satirå ¿i umor.

Dotat cu harul de a descoperi puterile nebå-

nuite ale cuvintelor, spre a indeplini o func¡ie
artisticå, esteticå,  Nicolae Drago¿ a fost håråzit
så cålåtoreascå permanent prin „republica vo-
cabularului”, izbutind så le aducå din starea
lor naturalå, de dic¡ionar, într-o „stare de gra-
¡ie”. ªi pentru Domnia Sa, la fel ca pentru Tu-
dor Arghezi ¿i Nichita Stånescu, cuvântul repre-
zintå „miracolul suprem”, iar limba una din tai-
ne. „Foamea de cuvinte” a pus ståpânire pe dân-
sul pe tot parcursul vie¡ii.

Volumele: „Scrimå în rime ¿i catrene în zig-
zag”, „De la lume pentru lume” ¿i „Cuvintele din
nou se ceartå între ele” pun în valoare ¿i voca¡ia
de epigramist redutabil, cu reale predispozi¡ii
umoristice ¿i satirice, fiind mereu „cu ochii-n
patru”. Titlul ultimului op, „Cuvintele din nou
se ceartå între ele”, ascunde de facto o metaforå
¿i o personificare. Probabil autorul a avut în ve-
dere valen¡ele antonimice ¿i antinomice ale cu-
vintelor. Pentru cå este ¿i autorul unei cår¡i
despre pårintele fabulei, legendarul ¿i miticul
Esop, recte „De vorbå cu Esop”, sunt de luat în
seamå în¡eleptele vorbe ale acestuia referitoare
la limbå, ca råspunsuri date ståpânului såu,
Xantos. Xantos i-a invitat pe ucenicii såi de ¿coa-
lå, filosofi, så-l ospåteze ¿i a poruncit lui Esop
så-i aducå din târg cele mai bune ¿i mai dulci
bucate. Esop a cumpårat numai limbi de porc
din care le-a pregåtit trei feluri de mâncare, spre
nedumerirea oaspe¡ilor. Dojenit de ståpânul såu,
Esop i-a spus: „Oare ce iaste mai dulce pre lume
decât limba: ori de priete¿ug, ori de rugåminte,
ori de dragoste, de vândut ¿i de cumpårat ¿i de
toate veseliile ¿i tocmelile; de întrebåri de så-
nåtate ¿i de spå¿enie; cåci cu limba pacea se
tocme¿te, cetå¡ile se zidesc ¿i ce så mai zic pentru
limbå, cåci ia iaste în¡elep¡ia vie¡ii noastre”. In-
vita¡i din nou la maså a doua zi, Xantos i-a po-
runcit lui Esop så cumpere din târg bucatele
cele mai rele ¿i mai amare. ªi de data aceasta
le-a gåtit tot limbi de porc, spre mirarea ¿i ne-
mul¡umirea filosofilor. La ocara jupânului såu,
Esop i-a råspuns: „Jupâne, au doarå iaste ceva
mai råu ¿i mai amar decât limba? Limba sparge
cetå¡i mari din temelie, limba omoarå, limba hu-
le¿te, limba clevete¿te ¿i pârå¿te, limba jurå
strâmb ¿i toate råutå¡ile se fac din limbå!”

Într-adevår, cuvintele prin care comuni-
cåm zilnic aduc satisfac¡ie, dar ¿i amåråciune,
buna dispozi¡ie, dar ¿i întristare, produc admi-
ra¡ie, dar ¿i dispre¡, prin cuvinte putem fi umili¡i,
dar ¿i alinta¡i, complimenta¡i. Vorba lui Anton
Pann: „De multe ori limba taie mai mult decât
sabia”, iar „Cuvintele sunt pistoale încårcate”
(Jean-Paul Sartre).

Autorul î¿i concepe cartea printr-o simetrie
compozi¡ionalå ¿i, în loc de prefa¡å ¿i postfa¡å,
apar versuri ale acestuia, având ca obiect „mi-
racolul suprem”, cuvântul. Scrierea este struc-
turatå în opt diviziuni, iar fiecare secven¡å este
introduså printr-un distih, în loc de titlu, legat
de tematicå, ingenios transfiguratå. De aseme-
nea, fiecare distih este precedat de o ilustra¡ie
apar¡inând caricaturistului, portretistului ¿i
graficianului. Aurelian Iulius ªu¡å, semnat ªAI,
cu menirea ca mesajul artistic så devinå mai
evident, mai pregnant.

Dupå un tur de orizont asupra cår¡ii, am
putut så obsevåm câteva calitå¡i esen¡iale, pe-
remptorii ¿i de bunå importan¡å: talentul de epi-
gramist, înzestrarea lingvisticå, adicå priceperea
de a folosi tezaurul lexical, unitå¡ile frazeologice
(locu¡iuni ¿i expresii idiomatice, proverbe, for-
mule ¿i cli¿ee interna¡ionale). „Aceastå parte ne-
traductibilå a unei limbi” aratå Eminescu cu
referire la locu¡iuni ¿i expresii” formeazå adevå-
rata zestre de la mo¿i-stråmo¿i, pe când partea

traductibilå este comunå gândirii omene¿ti în
genere.” Iatå câteva unitå¡i frazeologice întâlnite
în epigramele autorului: „î¿i dau coate” (î¿i fac
semn cu cotul); „î¿i bagå mâinile pânå la coate”
(furå mult, fårå jenå); „coadå de topor” (persoanå
care serve¿te ca unealtå în mâna du¿manului);
„banul n-are miros”; „Vede paiul din ochiul altu-
ia, dar nu vede bârna din ochii lui” (cel care
observå gre¿elile mici ale altora, iar pe cele mari
ale sale nu le vede); „are ac de cojocul lui” (are
mijloacele necesare de a-l pedepsi, de a-i veni
de hac); „calcå-n stråchini” (face gafe); „are fu-
muri” (ingâmfare, preten¡ii nejustificate); „cu
musca pe cåciulå” (se simte vinovat); „îi lipse¿te
o doagå” (nu este în toate min¡ile); „råbdare ¿i
tutun” (e nevoie de a¿teptare lungå); „Calul tro-
ian” (Grecii, asediind zadarnic Troia timp de zece
ani, au hotårât så cucereascå cetatea printr-un
vicle¿ug); „a le cânta prohodul” (slujbå de în-
mormântare). Acestea le putem complini cu e-
rudi¡ia ¿i cuno¿tin¡ele temeinice despre mituri.

În prima secven¡å,  autorul îi are sub lupå
pe politicieni ¿i pe demnitari, care n-au în¡eles
cå a face politicå înseamnå så-¿i sacrifice inte-
resele personale în binele ¡årii, dimpotrivå, prin
corup¡ie, majoritatea au avut în prim-plan spori-
rea averilor: „Om ca el gåse¿ti mai rar,/ De ani
mul¡i e demnitar,/ ªi-are multå-nvå¡åturå:/ ªtie
¡ara cum se furå“; „Despre bravul om politic,/
Cunoscându-l pot så zic,/ Ce-am mai spus, nu
må dezic:/ Din nimic sco¡i tot nimic.” Prin promi-
siuni mincinoase, câ¿tigå votul românilor: „Cum
så nu fi¡i to¡i încânta¡i,/ Când el cu vorbe vå
desfatå/ ªi iar vå cere så-l vota¡i/ Så vå mai
mintå încå-o datå?”. Prin urmare, „Våzând ce
au, nu am cuvinte,/ Obrajii de ru¿ine-mi ard:
Minciuna-splendide ve¿minte,/ Iar adevårul-ca-
pul spart! Logicå de tranzi¡ie:” Mi-au zis: „Da,
mai furåm. Ce dacå/ Råmâne ¡ara mai såracå?/
Numai a¿a vom fi salva¡i/ S-avem ¿i noi câ¡iva
boga¡i!” Ca fra¡ii, „Micii corup¡i uråsc pe-ai
mari,/ Cei mari, la fel, uråsc pe-ai mici,/ Dar
legile-i fac buni amici/ Când le încalcå solidari.”
În aceastå ultimå epigramå, cu ingeniozitate,
autorul asociazå cuvinte antonimice, prin jocul
de cuvinte, o dovadå cå vorbele „se ceartå între
ele”. Iatå ¿i o „Întrebare dupå douå veacuri”: „Ca
Patria så fie iar norodul,/ Cum a dorit-o vajnicul
pandur,/ Celor ce-o jefuiesc cu gând sperjur/
Cine ¿i când le va cânta prohodul?”

Spusele lui Miron Costin: „Nu sunt vremu-
rile sub om, ci bietul om sub vremuri” sunt ac-
tuale ¿i-n vremurile noastre, a¿a cå „Soarta omu-
lui”, „De la cronicari încoace/ S-a tot scris, så

Nicolae Drago¿ cålåtorind prin lumea cuvintelor

 Motto: „„„„„Castigat ridendo mores.Castigat ridendo mores.Castigat ridendo mores.Castigat ridendo mores.Castigat ridendo mores.”””””
„„„„„E mai omenesc så iei în râs via¡a decât så plângiE mai omenesc så iei în râs via¡a decât så plângiE mai omenesc så iei în râs via¡a decât så plângiE mai omenesc så iei în râs via¡a decât så plângiE mai omenesc så iei în râs via¡a decât så plângi.”  .”  .”  .”  .”  (Seneca)(Seneca)(Seneca)(Seneca)(Seneca)
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te cutremuri,/ Ca omul, orice ar face,/ E sortit så stea sub vremuri.”
Nici justi¡ia nu scapå de în¡epåturile epigramatice, a¿a cå Zei¡a The-

mis e în dificultate: „Se face ¿i la tribunal comer¡,/ Zei¡a Themis e-n
încurcåturå,/ C-a fost chematå la Procuraturå/ Så spunå: „Cine ia ¿i de
la cine ¿per¡?” La greci, Themis este zei¡a justi¡iei. Este adevårat cå tale-
rele balan¡ei, simbol al justi¡iei, nu întotdeauna se echilibreazå. Uneori,
dependen¡a avocatului este în func¡ie de onorar. „Adevårul så-l råpunå,/
Crede sincer în minciunå,/ ªi-o spune când des, când rar,/ Depinzând
de onorar”.

Cum timpul înseamnå doar bani, societatea de azi traverseazå o
crizå moralå fårå precedent. Atât setea de putere caracteristicå politicie-
nilor de azi cât ¿i setea de bani se nasc din såråcia interioarå: „Cum
poate fi în via¡å de folos,/ Oricine så-l cunoascå se cuvine:/” „Oriunde-n
lume banii n-au miros,/ Dar sunå bine!” Constatarea e cå „La oamenii
din cetate/ S-a produs un trist transfer:/ Prea pu¡ini cu demnitate,/
Destui fårå caracter.” Dar sunt ¿i „progrese” ( !?): „Prin ani, s-au preschim-
bat la noi/ Ciocoii vechi cu ciocoi noi/ ªi s-a-nmul¡it de multe ori/ ªi
tagma de jefuitori.”

Câteva epigrame sunt dedicate filosofului Socrate ¿i so¡iei sale, o
femeie rea, nepa¿nicå, cicålitoare: „Nu sunt prea multe despre ea,/ Parcå
Xantipa se numea./ Era urâtå, foc de rea/ ªi semåna cu  soacra-mea.”
Se spune cå Socrate, la torentul de vorbe rostite de so¡ie, råbda totul cu
multå în¡elepciune. Într-o zi Socrate, ca så scape de so¡ia cicålitoare, a
ie¿it din caså, în stradå, în fa¡a u¿ii. Scoaså din fire de tåcerea ¿i råbdarea
lui Socrate, Xantipa a izbucnit într-o grindinå de vorbe aspre la adresa
lui, spre hazul trecåtorilor, apoi a aruncat un vas cu apå asupra so¡ului.
Fårå a-¿i pierde cumpåtul, råbdarea, Socrate a zis zâmbind: „Se cådea så
prevåd ¿i pe-asta, cåci dupå atâtea fulgere ¿I tråsnete, trebuia så vinå ¿i
ploaie.”

Încålcarea eticii conjugale ¿i violen¡a domesticå fac obiectul uneia
din secven¡e.Atribuindu-i o serie de metafore: femeia „miracol,” femeia
„cetate”, femeia „cheia”, femeia „vioarå”, femeia „carte”, în epigrame,  de-
parte de a fi femeia idealå, iconizatå, dimpotrivå, femeia sim¡urilor, pentru
care triunghiul clasic conjugal (so¡, so¡ie ¿i amant) este depå¿it. „El ac-
ceptå c-ar fi normal/ Triunghiul clasic conjugal,/ Înså consoarta lui sus¡i-
ne,/C-ar fi trei laturi cam pu¡ine.” Femeia enigmå: „Miracol e, adânc mis-
ter/ ªi, prin iubire, sfânt cuvânt.../ Ea te înal¡å-n slåvi, la cer/ Dar te ¿i
culcå la påmânt.” În familie, „De când e lumea, ea e cheia,/ Care deschi-
de vie¡ii poarta./ Bårbatu-l urcå-n slåvi femeia/ Ori îl coboarå cum vrea
soarta.” Tot femeia „Pare” o cetate adevåratå,/ Cu ¿anse mari de apårare,/
Înså mai uitå câteodatå,/ Deschiså poarta la intrare.” Nu de pu¡ine ori o
femeie „generoaså” î¿i înjose¿te trupul pentru a spori venitul în caså.
„So¡ia lui e generoaså,/ Fructul oprit îl då la to¡i,/Iar banii strân¿i I-aduce
acaså,/ Så-l mul¡umeascå ¿i pe So¡.” Într-o „Convie¡uire amiabilå,” „Pen-
tru ea, el n-are timp,/ Ea nu-l scoate din sudalme,/El o ia la palme-n
schimb,/ Altfel, au rela¡ii calme.” De regulå, femeia e victima so¡ului, dar
e posibilå ¿i o „Reciprocitate”: „Când era treaz, î¿i amintea/ Cå ea era
femeie rea/ ªi fårå milå, o båtea…/ Când beat era, îl båtea ea.”

Mult se amuzå autorul pe seama unei „soacre acaparatoare.” „Prin-
zându-¿i nora c-a poftit/ La un vecin, zdrahon holtei,/ Soacra sever i-a
poruncit/ Så-l lase-n pace, cå-i al ei.” Re¡inem, pentru farmecul lor, ¿i
urmåtoarele douå epigrame: „Corabie pe mare-n larg/ Se credea el, ie¿ind
din cadå,/ So¡ia lui voia så vadå/ Ie¿ind din cadå un catarg.”; „Multe
s-au spus, cå lumea-i rea,/ Cu vorbe grele despre ea…/ Så calce-n strå-
chini? Calomnii!/ În caså-avea doar farfurii.”

 Distihul „ªi boga¡i în pandemie/ A dat Dumnezeu så fie!” deschide o
altå secven¡å... de literaturå pandemicå. Mai întâi o „Rugå în miez de
pandemie”: „Då-le, la guvernan¡i, Pårinte,/ Dacå nu mult, un dram de
minte,/ Iar restul, rogu-Te fierbinte,/ Påstreazå-l pentru Pre¿edinte.” Epi-
grama cu titlul „Noroc de octogenar” poate fi ¿i o autoironie a autorului,
aflat pe treptele deceniului al nouålea: „Cu pandemia ai noroc/ Så scapi
de al nevestei foc/ ªi-¡i pui în ea speran¡a/Cå po¡i påstra, un timp, dis-
tan¡a.”

În¡epåturile epigramatice nu-i iartå atât pe politicieni cât ¿i pe pro¿ti:
„S-au pus pe oameni så-I omoare/ C-un virus din laboratoare…/ A¿tept,
sperând cå vor decide/Un virus ¿i pentru partide”; „Mul¡i din baroni s-au
vindecat/ De virusul din pandemie,/ Dar cu sfin¡enie-au påstrat/ Virusul
vechi, cel de ho¡ie”; „Pro¿tii ne sunt cam antipatici,/ Totu¿i, ne dau ¿i o
speran¡å;/ Pe ei, de¿i-s asimptomatici,/ Îi recuno¿ti de la distan¡å.”

 Nu scapå de persiflarea epigramistului Nicolae Drago¿ nici cei care
sau cele care au cåzut pradå alcoolismului ¿i fumatului. Un „Repro¿ tardiv”
din partea unui fumåtor: „De nu-i furai lui Zeus focul/ Så mi-l aduci, tu,
Prometeu,/ Eram salvat, c-aveam norocul/ Så nu-mi aprind ¡igara eu.”
Fumåtoarele înråite tråiesc o dramå: „Cu-atâta drag î¡i aminte¿ti/De mi-
nunatele fåpturi,/ Dar peste ani, când le-ntâlne¿ti,/ Cum så såru¡i …
afumåturi.” Existå oameni cu „o dublå aspira¡ie”: „Ar da pe votcå mari
comori,/ Oricât ar da ¿i pe-o ¡igarå,/ Cå el ar vrea, de-o fi så moarå/ ªi
afumat de douå ori.” „Supårare de consumator”: „Pe butoi, se supårase/
C-avea doage sånåtoase,/ Parcå-anume så-l insulte/ Cå lui îi lipsesc
cam multe.”

Cartea con¡ine ¿i epigrame cu dedica¡ie „medicalå”, ¿fichiuirea avân-
du-i ca ¡intå mai ales pe medicii chirurgi, ginecologi ¿i stomatologi. Medici
persifla¡i, pentru cå mai practicå ¿per¡ul: „Lucreazå fin, meticulos,/Chi-

rurg ca el gåse¿ti mai rar,/ Trei pietre din rinichi i-a scos/ ªi banii to¡i
din buzunar.” Pregåtirea precarå a unui chirurg conduce la popularea
cimitirului: „N-am cunoscut chirurg mai darnic,/ Cum n-a¿ putea så
nu-l admir?/ Cu bisturiul lui, cel harnic/A populat un cimitir.” Unui
ginecolog model ¿i privilegiat: „Doctor vestit, cu clientelå multå,/De fie-
care-n parte cu grijå se ocupå,/ Femeilor le place, ¿tiindu-l cum consul-
tå,/ ªi, mai cu seamå, ce urmeazå dupå…” O vecinå stomatolog: „Ce deli-
catå e vecina,/ Cu gingå¿ii de fiin¡å purå,/Dar când ia-n mânå borma-
¿ina/ Îmi tremurå to¡i din¡ii-n gurå.” Sfatul unui tatå dat unui fiu „neas-
cultåtor”: „Ca tatå, l-a-nvå¡at pe fiul lui/ Så nu se uite-n gura nimånui…/
Nu ¿i-a urmat pårintele deloc/ ªi-i aståzi un vestit stomatolog.” În fine,
un octogenar la medic: „Så-mi spui, bådie, ce te doare? El i-a råspuns cå
dureri n-are,/ Iar medicul i-a zis nervos: „Fugi, bre, cå nu e¿ti sånåtos!”

Una din secven¡ele cår¡ii este pur literarå, în sensul cå autorul face
referiri la epigrame, epigrami¿ti, critici literari ¿i poe¡i. Unele se referå la
construc¡ia prozodicå ¿i la rolul epigramelor: „O ¿tiu ¿i nu må-n¿el, n-am
cum,/ Cu patru ¡evi pare cå-i pu¿cå/ Pe trei ea scoate numai fum,/Dar
glon¡ul din a patra mu¿cå.”; „Surâd discret ori râd în hohote,/ Cuvintele-s
strunite, nu låsate slobode,/Stau adunate-n versuri ca-ntr-o cu¿cå/ ªi-al
patrulea din ele, mai ¿i mu¿cå.”; „Unele de¿i minore,/ Pot så devinå
majore,/ Dar multe, e adevårat,/ Nu ajung la majorat.”

Autorul dedicå epigrame unor cunoscu¡i epigrami¿ti ¿i umori¿ti: Ale-
xandru I. Teodoreanu” ilustrul Påstorel, Tudor Mu¿atescu ¿i George Zara-
fu, dar ¿i Societå¡ii Umori¿tilor Gorjeni. „Vise cu Påstorel”: „Viseaz-ades
(¿i-s mul¡i) cu Påstorel/Le-mparte poantele în dar la to¡i,/ Înså, citindu-I,
så vezi po¡i/Cå le påstreazå, totu¿i, pentru el.” O cinå cu Tudor Mu¿atescu:
„Tacâm bogat ¿i lustrele-n balans,/ Aperitiv: cockteil de aforisme,/ Fripturi
¿i vinuri ¿i „Titanic vals”,/ Pentru servit acaså- „mu¿atisme.”

Iatå unul din „mu¿atisme”: „Sårutul e un atac la mansardå pentru
a cuceri parterul.” Având în vedere cå recent am sårbåtorit Ziua Na¡ionalå
a Lecturii (15 februarie), prezentåm o cugetare cu adâncå semnifica¡ie a
lui Tudor Mu¿atescu preluatå dintr-un editorial semnat de Ion Predo¿anu,
în „Gorjeanul”: „Când cår¡ile se vând greu, oamenii se vând u¿or, iar ¡ara
se då pe degeaba.”

George Zarafu este unul dintre cei mai de seamå epigrami¿ti contem-
porani. Odatå cu intrarea României în cel de-al Doilea Råzboi Mondial,
epigrama intrå într-o degringoladå, revenind ca specie literarå a liricii
cetå¡ene¿ti dupå 1968. Giuseppe Navarra ¿i George Zarafu realizeazå o
antologie cu nume de elitå, ca epigrami¿ti, din literatura românå. Lui
George Zarafu: „Prin cartiere,-n Bucure¿ti,/Zarafi ¿i cåmåtari gåse¿ti,/
Dar ca Zarafu, spirit rar,/Så afli cau¡i în zadar.” Nicolae Drago¿ ia în
zeflemea ¿i numårul mare de epigrami¿ti, dar fårå epigrame: „Pe Diogene-n
vis, l-am întâlnit,/Cu felinarul lui, de bunå seamå,/ Mi-a spus: „Epigra-
mi¿ti am mai gåsit,/ Dar mult mai rar câte-o epigramå.”

În aceea¿i måsurå, îi ia în derâdere ¿i pe criticii literari: „Prefa¡a ¿i
postfa¡a se simt bine,/ Ca douå pitore¿ti proptele,/ Dar n-au putere a
sus¡ine/ Nimicul care stå-ntre ele.”; „Cred cå fac literaturå,/ Criticul de
ei se-ndurå/ ªi le schimbå fe¡ele/ Când plåtesc prefe¡ele.” Criticilor mei:
„Când ¿tiu ce poftå ave¡i så må înjura¡i,/ Necunoscu¡i de sunte¡i, ori
vesti¡i,/ Nu laude vå cer, iubi¡i confra¡i,/ Ci doar atât: întâi så må citi¡i.”

Într-un necrolog cu titlul „Cuvinte din lacrimå”, prezent la sfâr¿itul
cår¡ii, Nicolae Drago¿, printr-un „înlåcrimat omagiu comemorativ”, de-
plânge trecerea în ve¿nicie a portretistului, caricaturistului ¿i graficianu-
lui Aurelian Iulius ªu¡å, ªAI, cum îi plåcea så i se spunå, mare artist,
råpus de misteriosul covid în 2020. Era un bun prieten al autorului ¿i al
culorilor, plånuind împreunå mai multe proiecte. Ilustra¡iile din cår¡ile
lui Nicolae Drago¿ vor aminti peste timp de marele artist.

La finalul cår¡ii, apar mai multe desene ale lui ªAI înso¡ite de „cu-
vintele versificate” ale autorului. Re¡inem catrenele: „Schimbând culori-
le-n acizi/ Le-a aruncat peste covizi,/ Când ei tot globul l-au cuprins,/
Iar ªAI e-nvinsul de ne-nvins.”; „Cå doar adevåru-l spui,/ Nicio îndoialå
nu-i,/ Privind desenele lui ªAI/ ªi sfin¡ii zâmbesc prin rai”.

Edificiul prozodic al epigramelor este realizat cu o tehnicå desåvâr¿itå,
folose¿te ca procedeu de versifica¡ie, enjembementul (ingambamentul),
constând în continuarea ideii poetului în versul urmåtor, fårå ca acesta
så fie marcat prin vreo pauzå. Epigramele se caracterizeazå prin asocia¡ii
nea¿teptate, fine¡ea ironiei ¿i prin întorsåturile surprinzåtoare din final.

Talentul, erudi¡ia, verva intelectualå ¿i aticismul crea¡iei par a fi
stâlpii de sus¡inere a vastei sale opere. Orice discu¡ie cu poetul Nicolae
Drago¿ înseamnå provocarea unor delicii ale spiritului. Nicolae Drago¿
nu contene¿te în arta scrisului. La porunca harului ¿i a min¡ii Nicolae
Drago¿ a trudit toatå via¡a asupra hârtiei, dând la ivealå valoroasa operå,
spre a face ca limba românå så fie mai bogatå ¿i mai frumoaså. Cite¿te ¿i
scrie alergând dupå gânduri alese sau, probabil, mai degrabå, cite¿te ¿i
scrie så alunge gândurile apåsåtoare, deprimante, cauzate de o degrin-
goladå ce a cuprins mai toate domeniile din aceastå ¡arå pe care a iubit-o
¿i o iube¿te cu aceea¿i intensitate, ¡arå aflatå uneori în derivå, din lipså
de adevåra¡i bårba¡i de stat, nu de pu¡ine ori, creându-se impresia cå ne
aflåm în ºara lui Papurå Vodå sau în ºara lui Cremene. Nicolae Drago¿
este un patriot „înnåscut” cu o noble¡e sufleteascå mai rar întâlnitå, este
întruchiparea bunåtå¡ii ¿i generozitå¡ii, dând dovadå permanent de
solicitudine, modestie ¿i onestitate.

Constantin E. UNGUREANUConstantin E. UNGUREANUConstantin E. UNGUREANUConstantin E. UNGUREANUConstantin E. UNGUREANU
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Recent apårutå la Tg.-Jiu, la editura Centrului de Cercetare ¿i Docu-
mentare „Constantin Brâncu¿i”, lucrarea Doïnei Lemny, cu text în românå,
francezå ¿i englezå, beneficiazå de o bogatå ilustra¡iune, mai exact de
„un album de fotografii de Ion Miclea” (1973), reproduse cu acceptul urma-
¿ilor Monica Marchi¿ ¿i Tudor-Mircea Pop. Cli¿eele renumitului artist fo-
tograf se gåsesc la Biblioteca Metropolitanå Bucure¿ti, în cadrul colec¡iilor
speciale de care îngrije¿te dl Alexandru Di¡å. Autoarea aduce, apoi,
mul¡umiri dnei Sorana Georgescu-Gorjan (fiica ilustrului inginer ªtefan
Georgescu-Gorjan, constructorul Coloanei fårå sfâr¿it ¿i bun prieten al
lui Brâncu¿i), precum ¿i criticului de artå Cristian-Rober Velescu, autorul
unor lucråri importante despre Brâncu¿i, coautor al lucrårii „Brâncu¿i
inedit” valorificând texte din arhiva Brâncu¿i aflatå la Muzeul de Artå
Modernå de la Paris.

Doïna Lemny este doctor în istoria artei, muzeograf-cercetåtor la Mu-
zeul Na¡ional de Artå Modernå, Centrul „George Pompidou”, ¿i autoare a
numeroase exegeze ¿i documentare-albume despre via¡a ¿i opera nease-
muitului sculptor Constantin Brâncu¿i. Curatoare ¿i „responsabilå de
catalog”, în cadrul mai multor expozi¡ii din lume, cercetåtoarea a partici-
pat, în mai multe rânduri, la ac¡iuni culturale (expozi¡ii, lansåri de carte
etc.) ¿i simpozioane dedicate marelui sculptor, atât în ¡arå cât ¿i la
Târgu-Jiu.

„Ansamblul Monumental de la Târgu-Jiu” este un documentar ilustrat
care, evitând amånuntele (de regåsit în lucrårile dedicate atât „istoriei”
cât ¿i „interpretårilor” date de numero¿i brâncu¿ologi români ¿i stråini),
merge pe aspecte esen¡iale privind ideea realizårii operelor care alcåtuiesc
Ansamblul, relevând elaborarea „în timp” a elementelor morfologice (Såru-
tul, Coloana, Masaetc.). Autoarea î¿i începe lucrarea cu studiul „Proiecte
de monumente nerealizate. Prefigurarea ansamblului de la Târgu-Jiu”
(evident, proiectele nerealizate în ¡arå, despre care se aflå mårturii scrise,
chiar planuri, schi¡e, plan¿e etc.), referindu-se apoi la unele „premize”
privind Ansamblul, un vis al sculptorului „ce a devenit realitate odatå cu
întoarcerea sa simbolicå în ¡ara sa de origine, ¿i mai ales în regiunea sa
natalå”, în anii 1937 ¿i 1938: „Nimic nu ar fi putut exprima mai bine
legåtura sa strânså cu ¡ara în care s-a nåscut, decât un monument legat
de istoria României ¿i a Europei, realizat în plinå maturitate artisticå.”

Monumentul, realizat la solicitarea Arethiei Tåtårescu (so¡ia prim-mi-
nistrului din 1937), pre¿edinta Ligii Femeilor Române din Gorj, ¿i dåruit
de aceasta ora¿ului, este închinat eroilor cåzu¡i pe valea Jiului în luptele
din Primul Råzboi Mondial. Nu este un monument figurativ (artistul a
ob¡inut din partea comanditarei deplina libertate de crea¡ie), ci un ansam-
blu de opere statuare simbolice, situabile la intersec¡ia unor domenii dis-
tincte: sculpturå, arhitecturå, urbanism.

Sintetizând teme ¿i motive caracteristice statuarei brâncu¿iene de o
via¡å (Coloana, Sårutul, Masa), Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu
„este – apreciazå autoarea – mo¿tenirea cea mai de pre¡ pe care sculptorul
o laså poporului român”, devenind „un loc de pelerinaj” („parcurs de sanc-
tuar” îi zisese regretata cercetåtoare Nina Stånculescu). Este tocmai gân-
dul cu care Doïna Lemny î¿i încheie documentarul-album, cu mai larga
lui deschidere (cartea a fost lansatå în prezen¡a autoarei „la sediul Am-
basadei României în Marele Ducat al Luxemburgului, în prezenþa ES Livia
Rusu, Ambasadorul României la Luxemburg ¿i a directorului ICR Bru-
xelles, a membrilor ambasadei, precum ¿i a invitaþilor – parteneri, per-
sonalitåþi din lumea culturalå, academicå, diplomaticå, arti¿ti, curatori,
experþi, critici de artå din Benelux. Bruxelles”): „De fapt, Coloana, care se

pierde în cer, evocå simbolismul as-
censiunii, al transcenden¡ei, pårând
a transgresa spa¡iile într-o comu-
niune a Påmântului cu Cerul. Toc-
mai la acest lucru aspira Brâncu¿i
în ansamblul monumental de la
Târgu-Jiu: un parcurs ini¡iatic care
så poatå purifica pe cel care se an-
gajeazå så-l facå, într-o atmosferå de
respect ¿i pace.”  (Z.C.)

*****

În apårarea lui BRÂNCUªI!
INEXACTITÅºI CRASE DESPRE BRÂNCUªI

(cu circula¡ie intenså pe Internet)

Iatå o piatrå aruncatå în baltå, dupå care buluc de ...brâncu¿ologi:
 „În 1951, în plin apogeu al carierei sale artistice, Constantin Brân-

cu¿i decide så doneze statului român toate operele sale din atelierul såu
din Paris: 230 de sculpturi, 1.600 de fotografii ¿i cli¿ee, unelte, mobilier.
Statul român îi refuzå cererea. În încercarea de a-¿i proteja opera, Cons-
tantin Brâncu¿i avea så renun¡e la cetå¡enia românå, pe 1 august 1951,
iar un an mai târziu avea så primeascå cetå¡enia francezå… În 1955,
sim¡ind cå i se apropie sfâr¿itul, Brâncu¿i înainteazå statului român o
cerere privind repatrierea sa (?!), în care î¿i exprima dorin¡a de a se în-
toarce acaså pentru a fi înmormântat lângå pårin¡ii såi, în cimitirul de la
Hobi¡a. ªi aceastå cerere îi este refuzatå”! (Horia Muntenu¿, „Dincolo de
Brâncu¿i”, Editura Gedo, 2009).

De¿i mai vechiul nostru amic clujean H. Muntenu¿, poate, între timp,
a renun¡at la simpla „dare-cu-pårerea de mai sus” aceasta continuå a se
rostogoli pânå azi, într-un fel agresiv, månos ¿i revendicativ, afectând
memoria lui Constantin Brâncu¿i, cåruia acela¿i scriitor H.Muntenu¿
i-a dedicat în urmå cu pu¡ini ani un film interesant, pentru filmårile de
la Tg.-Jiu fiindu-i noi în¿ine de folos, printr-un interviu låmuritor privind
Ansamblul Monumental de la Tg.-Jiu. Atât doar ¿i nimic mai mult...

*
Niciodatå Brâncu¿i nu a solicitat Statului român så-i primeascå vreo

dona¡ie – d-na Doina Lemny a publicat documente din arhiva sculptorului
care atestå contrariul: Brâncu¿i a refuzat så vinå în ¡arå, fiind invitat in
anii 50.

Pe baza Proceselor-verbale ale Sec¡iei de literaturå ¿i artå ale Aca-
demiei Populare Române, din 28 februarie ¿i 7 martie 1951, în care s-a
discutat, pro ¿i contra, asupra artei brâncu¿iene, fårå implicarea vreunei
„dona¡ii”, s-a tras u¿or concluzia cå Statul român ar fi refuzat oferta sculp-
torului de la Paris, foarte nemul¡umit, revoltat chiar de ceea ce întâmpla
în ¡arå, de abuzurile regimului, care chiar în acel an „atentaserå” cu
lan¡uri asupra Coloanei, batjocoritå drept „sula lui Tåtårescu”!)...

Deci, niciodatniciodatniciodatniciodatniciodatååååå nu s-a pus problema vreunei DONA nu s-a pus problema vreunei DONA nu s-a pus problema vreunei DONA nu s-a pus problema vreunei DONA nu s-a pus problema vreunei DONAºººººII a lui BrII a lui BrII a lui BrII a lui BrII a lui Brâââââncuncuncuncuncu¿¿¿¿¿iiiii
cccccåååååtre Statul Romtre Statul Romtre Statul Romtre Statul Romtre Statul Romââââân!n!n!n!n!

Pe aceastå temå dl Valeriu Butulescu a publicat nu de mult un docu-
mentar foarte låmuritor, cum la fel de exact am tratat ¿i noi subiectul în
lucrårile „BRÂNCUªI – studii ¿i eseuri” (2009), „Brâncu¿i – orizonturi criti-
ce” (2010) ¿i Dic¡ionarul monografic „Constantin Brâncu¿i – Oameni din
via¡a lui ...” (2020). ªi nu numai noi, brâncu¿ologi de realå reputa¡ie români

¿i stråini, nu autori mai pu¡in informa¡i, cårora, desigur,
nu le-au ajuns dinaintea ochilor måcar o parte din aceastå
punctualå bibliografie de referin¡å.

ªi aceasta nu-i singura „legendå” creatå, dupå Revolu-
¡iunea din decembrie 1989, pe seama marelui artist (ace-
la¿i lucru s-a petrecut cu Eminescu!). Oho, câte råstålmå-
ciri & anecdote nu sunt livrate ca fapte reale, precum mår-
turisirea unui contemporan (nu-i dåm numele) care detalia
cele discutate cu Brâncu¿i în octombrie 1938 (privind de-
numirea Operelor de cåtre artist!), cu prilejul inaugurårii
Ansamblului de la Tg.-Jiu (27 oct. 1938), când, de fapt, se
¿tie, cå Brâncu¿i plecase la Paris încå din 20 septembrie
¿i la inaugurarea Ansamblului  încå nu a mai venit... (v.
filmul evenimentului ¿i mårturiile celor cu adevårat pre-
zen¡i). Dar Internetul este atât de „viu”, încât livreazå toate
„prostiile”/„inven¡iile” sub aparen¡å de realitå¡i!

Vorba lui Marin Sorescu: Ar trebui så ne råzuim bine
de nåmolul acumulat, înainte de a intra în Casa, Opera ¿i
în via¡a lui Brâncu¿i, mânjitå cu tot felul de inexactitå¡i,
mistificåri, fantasmagorii (citat ad memoriam). Astfel de
bålmåjitori, de-a dreptul ignoran¡i, oare nu-¿i dau seama
cå aduc grave prejudicii culturii române ¿i insinuåri
jenante memoriei lui Brâncu¿i!

Errare humanum est – Errare humanum est – Errare humanum est – Errare humanum est – Errare humanum est – to¡i putem gre¿ito¡i putem gre¿ito¡i putem gre¿ito¡i putem gre¿ito¡i putem gre¿i, sed, sed, sed, sed, sed
perseverare diabolicum…perseverare diabolicum…perseverare diabolicum…perseverare diabolicum…perseverare diabolicum…

(Z.C.)(Z.C.)(Z.C.)(Z.C.)(Z.C.)

 ✒ DOÏNA LEMNY„BRÂNCUªI – ANSAMBLUL MONUMENTAL DE LA TÂRGU-JIU”
(Editura Brâncu¿i, Tg.”Jiu, 2021, 155 p.)(Editura Brâncu¿i, Tg.”Jiu, 2021, 155 p.)(Editura Brâncu¿i, Tg.”Jiu, 2021, 155 p.)(Editura Brâncu¿i, Tg.”Jiu, 2021, 155 p.)(Editura Brâncu¿i, Tg.”Jiu, 2021, 155 p.)
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Sub un titlu oximoronic mai acå-
tårii, APROAPELE DE DEPARTE, mår-
turisind un sentiment de empatie ¿i
ata¿ament fa¡å de confra¡i de condei,
de ieri ¿i de azi, afla¡i pe diferite meri-
diane, cunoscutul istoric ¿i critic lite-
rar Mircea Popa ¿i adunå studiile ¿i
eseurile, rotunjind o carte de indimen-
ticabilå valoare, în care î¿i dau mâna
comentariul critic, portretul literar-ar-
tistic, eseul cultural, evocarea memo-
rialisticå, inserturi epistolare, ba chiar
elemente de jurnal itinerant (vezi cazul
scriitorului George Astalo¿ vizitat în
propria-i caså la Paris, criticul aflân-

du-se „în trecere spre Louvain”).
De¿i ar fi putut u¿or så întocmeascå un cuvânt-înainte, un „propos”

sau o „acoladå” finalå, autorul preferå a da curs celor treizeci de evocåri
monografice, în definitiv portrete în aqua forte, orânduite dupå principiul
alfabetic ¿i nu dupå anumite zone de geografie literarå de pe mapamond
(în cazul din urmå, i-am fi avut alåturi sau mai aproape unul de altul pe
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Alexei Mateevici, Vasile Tårâ¡eanu). Dupå
cum tot la un loc s-ar fi regåsit scriitorii români stabili¡i în Fran¡a, în
Spania, în Germania, în spa¡iul anglo-scandinav sau american. Dar, cum
spuneam, s-a renun¡at la astfel de „categorisiri”, men¡ionându-se doar
pe coperta a IV-a, deasupra sumarului, o formulare destul de gråitoare
fa¡å de aceste eminen¡e ale scrisului românesc de pretutindeni, în majo-
ritate actan¡i ai emigra¡iei: „Atâta vreme cât undeva în lume se aude glas
românesc, înseamnå cå na¡iunea încå nu a murit”.

De fapt, interesul istoricului ¿i criticului literar Mircea Popa fa¡å de
scriitorii care au luat calea exilului este mai vechi: Reîntoarcerea la Ithaca.
Scriitori români din exil (1998) ori unele edi¡ii din scriitori ca Vintilå Horia
¿i Grigore Cugler-Apunake. U¿or putem alåtura ¿i alte lucråri: Convergen-
¡e europene (1995), Apropieri literare ¿i culturale româno-maghiare (1998),
Sub semnul Fran¡ei (2006), Spania descoperitå de români (2007) sau
precedenta culegere de portrete literare De la nord spre sud (2015). Sub
acest aspect, critica ¿i istoria literarå a dlui Mircea Popa are acea „deschi-
dere” euro-atlanticå, d-sa fiind un foarte bun cunoscåtor al valorilor litera-
re române¿ti de pretutindeni, îndeosebi din spa¡iul occidental, cutreierat
în câteva rânduri pentru cunoa¿tere, promovare ¿i documentare.

Cartea se deschide cu eseul dedicat lui Bartolomeu AnaniaBartolomeu AnaniaBartolomeu AnaniaBartolomeu AnaniaBartolomeu Anania, „omul
providen¡ial” pentru Arhiepiscopia ¿i Mitropolia Clujului, „cårturar rafinat
¿i erudit”, înzestrat cu „în¡elepciune” ¿i „har sufletesc”, care ¿i-a în¡eles
activitatea duhovniceascå ¿i de ierarh bisericesc „ca pe un misionarism
cre¿tin luminat”: „Predicile sale în¡elepte, ie¿irile sale în preså ¿i în pu-
blic nu erau simple acte de circumstan¡å, ci un mod de existen¡å ¿i de
exteriorizare a unei plenitudini spirituale bogate, o revårsare a prea pli-
nului sufletesc.” Urmând lui Sextil Pu¿cariu la „Frå¡ia Ortodoxå Românå”,
nu numai cå a „reînviat-o”, dar i-a urmårit „cu dragoste binecuvântatå
ac¡iunile, i-a vegheat cu blânde¡e rosturile”. În general, Anania a fost
„un spirit treaz al veacului såu”, prin credin¡å ¿i crea¡ie. Misionarismul
såu cre¿tin din Statele Unite (pentru aceastå etapå revalorificatå, dincolo
de orice mistificåri tenden¡ioase, criticul îl include în lucrare) a avut acel
rol „de a sesiza aspecte ¿i fenomene ale muta¡iilor culturale, fårå de care
secolul în desfå¿urare nu ¿i-ar fi dovedit eficien¡a”. A fost cel dintâi, scrie
dl M. Popa, care a încercat aducerea „acaså” a unor scriitori risipi¡i prin
lumea largå (precum Nicu Caranica , L. M. Arcade-Måmåligå din emigra¡ia
francezå, pe poeta Mira Simion so¡ia lui ¿tefan Baciu din Honolulu, unul
din autorii „de popularitate interna¡ionalå” ¿.a., pe care-i promoveazå în
revista sa „Credin¡a” din 1967, „care, vrând-nevrând, venea ¿i în ¡arå,
unde era cititå cu aviditate). A scris despre C. Brâncu¿i, Cella Delavrancea,
George Uscåtescu, cu ultimul fåcând schimb de cår¡i ¿i comentându-i
volumul de poeme „Thanatos”, cu toate cå „î¿i dådea seama de pericole,
dar le ignora inten¡ionat”: „Faptul cå Valeriu Anania vorbe¿te de aceste
lucruri într-un moment în care întreaga noastrå diasporå era repudiatå
face dovada frumosului såu caracter ¿i a curajului de a arunca confor-
mismul peste bord”. În acest sens, meritul memorialistului Anania este
„cel al unui deschizåtor de drum” (Bartolomeu Anania – exilul ¿i diaspora
româneascå).

Tot o evocare cålduroaså este dedicatå omului de culturå america-
no-român Theodor DamianTheodor DamianTheodor DamianTheodor DamianTheodor Damian, våzut ca „un mediator de valori”. Poet, eseist,
promotor cultural ¿i, desigur, editor al prestigioase reviste „Luminå linå”
de la New York (în care adeseori am publicat ¿i noi), „destinul literar al lui
Theodor Damian nici nu poate fi conceput decât în strânså comuniune
cu tot ceea ce a rodit cugetul românesc în acest domeniu, el fiind purtåto-
rul nostru de cuvânt în melanjul de credin¡e ¿i aspira¡ii religioase ale
clipei de fa¡å” (Theodor Damian – un mediator de valori).

Un alt scriitor stabilit în Statele Unite, apreciat drept „scriitor român
¿i universal” este Norman ManeaNorman ManeaNorman ManeaNorman ManeaNorman Manea, provenind dintr-o comunitate evreiascå
expulzatå în anii Råzboiului al Doilea în Transnistria, „scriitor de o mare
acoperire demofilå, un aspru critic al totalitarismului mondial ¿i al oricårui
tip de înjosire umanå”. Evoluând de la tânår scriitor care, împreunå cu
al¡ii, credea cå lumea comunistå „poate fi reformatå din interior”, la etapa
„divor¡ului real de lumea socialistå de acaså” ¿i a cåutårii „în afarå” a
posibilitå¡ilor de supravie¡uire ca scriitor român, iar de aici la o a treia

etapå (de promotor al unei lupte generale pen-
tru progres ¿i culturå, dincolo de identitate ¿i
etnie), Norman Manea – pe care dl M. Popa l-a
cunoscut încå din etapa confirmårii valorice
de dupå debutul din anii 70, prozatorul mul¡u-
mindu-i pentru o cronicå din „Steaua”, prin-
tr-o scrisoare din 27 mai 1980, reproduså în
finalul profilului scriitoricesc – råmâne, ca „me-
sager” al spiritualitå¡ii române¿ti în lume, un
apatrid care, precum Herta Müller, a introdus
sentimentul de „refuz al patriei” sau ideea de
„patrie vitregå”. ªi asta ca urmare a apartenen-
¡ei lor la alte comunitå¡i etnice din spa¡iul ro-
mânesc, de unde ¿i „problema alteritå¡ii, a Ce-
luilalt care se pune mai acut în raporturi limi-
tå” (nesubordonând, desigur, principiul axiologic, cum se mai practicå în
virtutea unei neomarxiste corectitudini!)...

Din acela¿i spa¡iu american de adop¡ie este prezent în carte univer-
sitarul Virgil Nemoianu,Virgil Nemoianu,Virgil Nemoianu,Virgil Nemoianu,Virgil Nemoianu, bånå¡ean borlovean de origine (patria celebrelor
mere de Borlova despre care scria recent romanciera Dorina Sgaverdia
de la Re¿i¡a) ¿i autor al cunoscutei lucråri „Calmul valorilor”, ilustrând
un periplu de homo viator, o ipostazå a activismului cultural amintind
de Eliade, Vintilå Horia, G. Uscåtescu ¿.a. Evocându-i cår¡ile (de eseuri
literare ¿i mult mai valoroase cele de comparatisticå), dl Mircea Popa
insistå cu judicioase observa¡ii asupra  jurnalelor de cålåtorie (Stråin
prin Europa, 1983-1992; Buimac pe cinci continente, 2013), rotunjind
portretul cu remarca potrivit cåreia „în multe domenii de cercetare pluri-
disciplinarå numele såu nu poate fi ocolit, iar lumea comparatismului
mondial a primit din partea operelor sale sugestii dintre cele mai fertile,
fåcând numeroase servicii ¡årii ¿i literaturii noastre”.

Mult mai „ofensiv”, înså, este „excelentul manager ¿i bun organizator
cultural” Alexandru Cetå¡eanuAlexandru Cetå¡eanuAlexandru Cetå¡eanuAlexandru Cetå¡eanuAlexandru Cetå¡eanu, inginer-medic stabilit în ¡ara Frunzei de
Ar¡ar, din nordul continentului american, pre¿edintele Asocia¡iei Scriito-
rilor Români din America de Nord (ASRAN), redactor ¿ef de vreo douå
decenii al publica¡iei „Destine literare” (în care am publicat ¿i noi, de
asemenea). Dl Popa l-a cunoscut pe Al. Cetå¡eanu, venind, înso¡it de
amicul George Filip, la Cluj, cu prilejul lansårii cår¡ii sale „Canada, ¡ara
hyperboreenilor” (2003), apårutå dupå altå lucrare reprezentativå „Un
român în Canada” (1995), mårturisind o experien¡å personalå, „de coti-
turå” dintr-un nou regim existen¡ial, cunoa¿terea unor realitå¡i ¿i oameni
cu totul speciali. Comentându-i cår¡ile, criticul, cucerit de spiritul libe-
ral al confratelui „româno-canadian”, conchide cu ideea potrivit cåreia
oricine este interesat  de via¡a din Canada ¿i Statele Unite „parcurgerea
cår¡ilor lui Alex Cetå¡eanu este absolut obligatorie”.

Între scriitorii care ¿i-au cåutat norocul în USA se aflå ¿i sibianul
Andrei CodrescuAndrei CodrescuAndrei CodrescuAndrei CodrescuAndrei Codrescu (Goldmutter), emigrat în 1965, afirmat ca romancier de
ingenioase resurse narative pliate pe realitå¡i române¿ti ¿i istorice din
Transilvania, dar ¿i ca traducåtor (din Lucian Blaga), memorialist, poet,
publicist, eseist, profesor etc., numit de critic „românul cu inimå de aur
de dincolo de Ocean” (Andrei Codrescu din perspectivå româneascå).

Pe Gabriel Stånescu Gabriel Stånescu Gabriel Stånescu Gabriel Stånescu Gabriel Stånescu (1951-2010), un alt scriitor optzecist stabilit în
USA (cu care eram coleg de paginå în „Luceafårul”  din anii ‘80 ¿i care,
apoi, a gåzduit în revista lui comentarii la cår¡ile mele), dl Mircea Popa
l-a cunoscut la Sighet, cu ocazia Memorialului Închisorilor, nimerit între
mul¡i invita¡i din stråinåtate ai Anei Blandiana ¿i Romulus Rusan. Cum
doar ei doi erau din  breasla scriitorilor, au putut rela¡iona, poetul (redac-
tor-editor al revistei „Origini-Romanian Roots” din Atlanta, fondatå în
1997) punându-i în bra¡e la plecare „un vraf de cår¡i”. Comentându-i
poezia ¿i „Jurnal în cåutarea poeziei” (2001), criticul råmâne plåcut im-
presionat de „confesiunile lirice” ale noului „americanizat”, adicå „de ina-
daptabil, de poet cu patrie pierdutå”. E vorba de o poezie „de nota¡ie”,
„consemnativå, de un concretism brutal, înregistrând seismele vie¡ii poe-
tului, cåutårile sale disperate de a-¿i gåsi un drum propriu”, într-un dis-
curs „interogativ-acuzator la adresa råului politic ¿i social, a luptei omului
cu omul”. Împreunå cu cealaltå ipostazå „de colportor de culturå” (precum
în „Eseu despre fiin¡a româneascå”, 2000; „Aventura culturii române¿ti
în America”, eseuri, „Românii din Lumea Nouå”, 2003; „Dumnezeu m-a
salvat din iad”, 2008 ¿.a.), G. Stånescu este în¡eles ca un inadaptat care-¿i
poartå „ca pe o cruce nostalgia originilor”, nereu¿ind så-¿i depå¿eascå
„nostalgia de acaså” ¿i murind la o vârstå tânårå, în plinå putere creatoare.
El råmâne „un pionier important pe harta cuceririi unui spa¡iu cultural
adecvat pentru românii din Statele Unite” (Gabriel Stånescu – un mili-
tant pentru cunoa¿terea României).

O seamå de scriitori stabili¡i în spa¡iul germanic îi prilejuiesc criti-
cului nostru portrete cu contururi clare privind relieful literar-cultural
al operelor lor, precum sasul ardelean Hans BergelHans BergelHans BergelHans BergelHans Bergel. Criticul trece în revistå
o întreagå tradi¡ie a etniei care a fost alåturi de cauza românilor din
Transilvania, contribuind decisiv la dezvoltarea socialå a ora¿elor ¿i sate-
lor, ¿i „votând unirea Transilvaniei cu Patria-Mamå la 1918", elitele lor
culturale integrându-se „perfect” în lumea româneascå de dupå råzboi,
dintre toate na¡iile, sa¿ii fiind „cei mai aproape de români”. Ei, dispu¿i så
vadå ¿i så simtå „adevåratul puls al timpului”, au lansat deviza cultura-
lizårii („Bildung ist Freiheit”), de regåsit pe frontispiciul unor institu¡ii
din Sebe¿ ¿i Cluj. Un mesager al acestui tip special de rela¡ie cu Transil-
vania este ¿i sasul Hans Bergel (n. 26 iunie 1925, Râ¿nov – d. 26 februarie
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2022, Starnberg, Bavaria), „scriitor complex ¿i complet”, autor de poezii,
eseuri, romane ¿i povestiri cu personaje autohtone, dar ¿i de evocåri ori
traduceri. Re¡inem cå, printre dascålii såi, scriitorul sas îl nume¿te ¿i pe
Lucian Blaga, din poezia cåruia a tradus ¿i pe care l-a cunoscut „în situa¡ii
deosebite” (în anii traducerii lui „Faust” când „studen¡ii såi, ¿tiind acest
lucru, îi fåceau rost de mâncare ¿i searå de searå poposeau ciorchine la
casa poetului, punând merindea la u¿å” sau, fiind invita¡i de poet, vorbeau
împreunå despre literaturå, filosofie ¿i multe ale vie¡ii: „Îi puneam între-
båri, îl ascultam, îl provocam så se lanseze în lungi monologuri. Chiar ¿i
tåcerile lui påreau cå ne umplu de o cunoa¿tere misticå”. ¿i încå, ceea ce
ne face mefien¡i cu privire la „mâncarea” aduså de studen¡i la casa de la
marginea ora¿ului din strada Martinuzzi, 14!, - amintindu-ne de obiceiul
copiilor învå¡åtorului Romi Bena de la Purcåre¡i, evocat de poet în „Hroni-
cul ¿i cântecul vârstelor”, el însu¿i fiind de fa¡å, în toamna ¿i iarna lui
1917, poetul nu mai era profesor odatå cu restructurarea catedrei din
1948, ci bibliotecar!): „Blaga se ¡inea tare pe vremea aceea datoritå profun-
zimii gândurilor ¿i adevårurilor umane din Faust ¿i, în ciuda lipsei de
apårare, a devenit intangibil pentru copoi, de aici î¿i trågea seva pentru
a supravie¡ui” (începutå în 1950, traducerea capodoperei goetheene
„Faust” va fi gata în septembrie 1953, apari¡ia editorialå având loc în
vara lui 1955). Nemaiîntâlnind scene de acest fel la memoriali¿tii poetului,
socotim un exces de literaturizare („varia¡iuni pe o temå datå”), de care
nu duce lipså proza lui Hans Bergel (cf. scrierii Povestitul ca idee plato-
nicå), toatå aceastå pretinså „prietenie”...subversivå cu autorul în anii
respectivi (Întâlnire cu Lucian Blaga, traducåtorul lui Faust. Varia¡iuni
pe o temå datå).Transeamus...

„Herta Müller våzutå de critica româneascå” este un comentariu
punctual al felului în care laureata Premiului Nobel, stabilitå ca emigrantå
din 1987 la Berlin, a fost receptatå ¿i editatå în cultura românå, mai
ales dupå încununarea cu laurii suedezi. Ducând mai apoi în literatura
sa imaginea copilåriei nefericite petrecutå în satul bånå¡ean, dar ¿i atâtea
traume ale vie¡ii, dl M. Popa crede cå scriitoarea Herta Müller Herta Müller Herta Müller Herta Müller Herta Müller este „o
crea¡ie a propriului premiu Nobel”, al cårui prestigiu „a aruncat-o  pe
pia¡a de consum, acolo unde alte best-selluri, ca tematicå ¿i expresivitate,
i-au luat-o cu mult înainte prin grija fa¡å de scrisul frumos, armonios
închegat ¿i ingenios conceput, cu o grada¡ie epicå ¿i conflictualitate atrac-
tivå”, fa¡å de trauma epicå din scrierile acesteia care are „mari pierderi
de ritm”, de fic¡iune ¿i fabula¡ie, transcrise „într-o avalan¿å rostogolitå
de cuvinte, de aparentå primitivitate, întoarså mereu spre înåuntru ¿i
supuså unei tehnici à rebours”...

Între nem¡i, la München, a tråit un exil, mai bine un deceniu, criticul,
istoricul literar ¿i esteticianul TTTTTitu Popescuitu Popescuitu Popescuitu Popescuitu Popescu, pe care l-am cunoscut ¿i
noi pe când lucra, alåturi de poetul Ion Mircea, la revista „Transilvania”
din Sibiu. Din experien¡a exilului a ie¿it mult îmbogå¡it atât în ceea ce
prive¿te cunoa¿terea unor spirite alese, chiar celebre despre care scrie,
precum Basil Munteanu, Emil Cioran, I. P. Culianu, Horia Stamatu, Wolf
von Aichelburg, C.Brâncu¿i (Din perspectiva exilului, 2002), cât ¿i aborda-
rea conceptelor literare ¿i estetice dintr-o perspectivå complexå, multidis-
ciplinarå, chiar cu aplomb critic, atunci când scrie despre „Estetica ur-
banå” (2013), poezia religioaså sau când lanseazå, pe urmele lui Vladimir
Bukovski,  conceptul de „Psihiatrie politicå” (2011), „o carte de mare uti-
litate pentru nevoia desprinderii de trecut ¿i de tarele lui” (Titu Popescu
¿i op¡iunea exil vs patrie).

În spa¡iul germanic a activat vreme îndelungatå ¿i savantul etnologul
Ion TIon TIon TIon TIon Talo¿alo¿alo¿alo¿alo¿ (n. 1934), mai vechiul nostru colaborator, format la ¿coala
etno-folcloristicå din Cluj alåturi de maestrul såu Ion Mu¿lea în cadrul
Arhivei de Folclor, autorul recunoscutei monografii despre Me¿terul Mano-
le, care a editat la Koeln culegerea de poezii populare a lui Lucian Blaga,
pe care l-a cunoscut în anii studen¡iei sale (Antologie de poezie popularå.
Volksdichtung. Eine Anthologie, în colaborare, 1995). Cercetând folclorul
din România „din perspectivå europeanå”, autorul re¡ine între altele douå
cår¡i „D’Italica à Sarmizegetusa” (2016) ¿i „Folclor spaniol/ sefard în Româ-
nia” (2017), dar ¿i mai recenta lucrare despre „Împåratul Traian ¿i con¿-
tiin¡a romanitå¡ii românilor” din 2021 (recenzatå ¿i de noi), concluzionând
cå avem a face cu „o documenta¡ie ie¿itå din comun, care nu laså nimic
pe dinafarå”, a „celui mai important folclorist pe care îl avem la ora de
fa¡å, clujeanul Ion Talo¿”.

Un studiu temeinic este cel despre Rainer BiemelRainer BiemelRainer BiemelRainer BiemelRainer Biemel (1910, Bra¿ov – 1
august 1987, Yvelines, Fran¡a), discipol al lui Heidegger devenit „un com-
paratist de anvergurå”, cåruia ¿i noi i-am dedicat un articol corespunzåtor
în Dic¡ionarul esen¡ial „Lucian Blaga – oameni din via¡a lui” (vol. I, 2017).
Model de plurilingvism ¿i multiculturalitate pe care cultura românå l-a
dat lumii, Rainer Biemel este o figurå de re¡inut pentru o Europå în care
„valorile culturii circulau liber ¿i cu mare intensitate de la un capåt la
altul”.

Un alt eseu-documentar, Pe urmele lui Paul Celan în arhivele vieneze,
evocå figura „ultimului mare poet al secolului al XX-lea”, venind din Bu-
covina la Bucure¿ti, emigrând în Germania, apoi de aici în Fran¡a, despre
care s-au scris zeci de studii critice ¿i monografii într-un singur deceniu,
din America pânå în Italia ¿i ¡årile Nordice. Prieten la Bucure¿ti cu Petre
Solomon (care i-a dedicat cartea „Paul Celan – dimensiunea româneascå”),
Paul Celan Paul Celan Paul Celan Paul Celan Paul Celan ne-a låsat o operå impresionantå (o serie de opere în zece
volume integrând ¿apte volume de traduceri), încå netraduså integral în
române¿te, iar poezia fiind „pu¡in cunoscutå în ¡ara noastrå”.

Stabilit în Fran¡a din 1987, Dan CulcerDan CulcerDan CulcerDan CulcerDan Culcer a scris în opuri masive despre
„Cenzura în comunismul real”, afirmându-se ca un memorialist necru¡å-
tor al regimului comunist, apreciat drept „cel mai informat ¿i revelator
cuvânt asupra unei epoci (...) ¿i a modului cum scriitorii s-au råzboit cu
dogmatismul spre a ie¿i la luminå ¿i a-¿i putea valoriza crea¡ia”. Dupå
cum påmântul primitor al Fran¡ei îl primise ¿i pe memorialistul „infati-
gabil” ªtefan J. Fayªtefan J. Fayªtefan J. Fayªtefan J. Fayªtefan J. Fay (1919-2009), „un scriitor pentru lini¿tea noastrå”.

„Combatantul” Virgil Ierunca Virgil Ierunca Virgil Ierunca Virgil Ierunca Virgil Ierunca este evocat într-o recenzie la cartea

Mihaelei Albu, scriså în colaborare cu Dan Anghelescu, „Necunoscutul
scriitor Virgil Ierunca” (2020), despre care am scris ¿i noi, men¡ionând
efortul scriitoarei din Craiova de a valorifica, în general, literatura emigra-
¡iei române¿ti ¿i de a sus¡ine revista „Antilethe” dedicatå acestui fenomen
cultural ¿i literar. Aceia¿i autori au valorificat o parte din literatura lui
Vintilå Horia, cåruia dl Mircea Popa îi dedicå eseul Etapa spaniolå în
activitatea lui Vintilå Horia.

În spa¡iul hispanic a activat multå vreme, din 1940 pânå la moarte
(1995) ¿i George Uscåtescu George Uscåtescu George Uscåtescu George Uscåtescu George Uscåtescu (n. 5 mai 1919, Cre¡e¿ti, Gorj – d. 11 mai
1995, Madrid), personalitate complexå a exilului românesc, urma¿ la ca-
tedra lui Eugenio D’Ors ¿i profesor onorific la renumite universitå¡i din
lume (Roma, Buenos Aires, Modena, Ciudad de Mexico, Strasbourg, Flo-
ren¡a, Genova, Valencia, Vene¡ia, Trieste, Palermo, Bologna), poet, gazetar
de marcå („Destin”, 1951-1972), eseist de marjå interna¡ionalå, promo-
tor cultural al valorilor române¿ti în peninsulå, destin de intelectual ro-
mân „de aleaså stirpe, proiectat în spa¡iul unei Europe dezbinate ¿i pline
de contradic¡ii, care reu¿e¿te, gra¡ie culturii, forma¡iei enciclopedice ¿i
muncii sale tenace, så construiascå acolo un univers românesc sui gene-
ris, demn de un adevårat „spirit european” (George Uscåtescu – un spirit
vagant).

Mai sunt evoca¡i scriitorul Eugen LozovanEugen LozovanEugen LozovanEugen LozovanEugen Lozovan(1929-1997), lingvist, poet,
traducåtor ¿i jurnalist, care, cålåtorind la Viena în 1950, råmâne acolo.
Devenind promotor cultural în Occident, cu carierå universitarå în filo-
logia romanicå, la Copenhaga, ¿i preocupat de argumentarea continuitå¡ii
românilor în Dacia, Lozovan scria råspicat cå „Romanitatea avea så fie
salvatå în Dacia de cåtre agricultori, locuitorii din Fossata ¿i Civitates”,
dar ¿i de cei care, afla¡i sub protec¡ia Bizan¡ului în Scytia Minor, „au
gåsit acolo continuitatea unei apåråri a vie¡ii statale pe care Aurelian
le-a refuzat-o în 270.” Eruditul filolog este autorul acelei documentate
lucråri Dacia sacrå, par¡ial editatå de Ionel Opri¿an (Eugen Lozovan ¿i
Dacia eternå).

Unul dintre cei mai activi sus¡inåtori ai cauzei române¿ti în Occi-
dent a fost bucovineanul Grigore Nandri¿Grigore Nandri¿Grigore Nandri¿Grigore Nandri¿Grigore Nandri¿ (1895, Mahala, Ukraina -1968,
Kev, Richmond, Regatul Unit), venit la Dublin cu o misiune diplomaticå
¿i råmas în Irlanda din 1940, apoi profesor la Londra, adevårat specia-
list în problemele sud-estului european, men¡inând treazå con¿tiin¡a ro-
mânilor pentru reîntregirea ¡årii, în urma raptului prin care Basarabia
¿i Bucovina ne-au fost råpite (dupå cum argumenteazå în cartea „Basa-
rabia ¿i Bucovina, calul troian al expansiunii ruse¿ti spre Mediterana”,
Londra, 1968). Scrierile sale despre cei „8 ani din via¡a României, 1940-
1948" sau „O radiografie a exilului românesc. Coresponden¡a emiså ¿i
primitå de Grigore Nandri¿, 1946-1967", editate de Ionel Opri¿an, valori-
ficå masivul fond documentar al autorului depus la Biblioteca Românå
din Freiburg. Se cuvine så observåm cå problematica na¡ionalå geopoliticå
abordatå cu mare indignare de Grigore Nandri¿ nu ¿i-a gåsit nici pânå
azi rezolvarea binemeritatå, dimpotrivå...(Un român în Anglia _ Grigore
Nandri¿).

Sub o altå pecete identitarå ar putea intra scriitorii din Basarabia
¿i Bucovina aborda¡i în articole care relevå contribu¡ia importantå la
îmbogå¡irea culturii ¿i literaturii române, a patrimoniului na¡ional care
este totuna: scriitorii Mihai Cimpoi de la Chi¿inåu (n. 1943) ¿i Vasile
Tårâ¡eanu Tårâ¡eanu Tårâ¡eanu Tårâ¡eanu Tårâ¡eanu (n. 1945) de la Cernåu¡i, membri ai Academiei Române. Dacå
Mihai Cimpoi,Mihai Cimpoi,Mihai Cimpoi,Mihai Cimpoi,Mihai Cimpoi, autor al atâtor studii ¿i eseuri despre cultura ¿i literatura
românå, „împåtimit cercetåtor ¿i interpret al operei eminesciene”, crea-
tor al Centrului Academic Interna¡ional Eminescu din Chi¿inåu  / CAIE
(2000), este apreciat, pentru cår¡ile sale monumentale dedicate lui Mihai
Eminescu, drept „unul din cei mai importan¡i eminescologi ai ceasului
de fa¡å” (Mihai Cimpoi – literatul ¿i omul de culturå), poetul ¿i gazetarul
VVVVVasile Tårâ¡eanuasile Tårâ¡eanuasile Tårâ¡eanuasile Tårâ¡eanuasile Tårâ¡eanu, integrat unei tradi¡ii de rezisten¡å culturalå luptåtoare,
este numit „un arca¿ al båtåliei pentru Bucovina înstråinatå”. Am bucuria
de a-i fi cunoscut pe amândoi, participan¡i în ultimele decenii la atâtea
evenimente culturale din ¡arå, de a fi scris despre operele domniilor lor
¿i de a må sim¡i, la rândul meu, apreciat prin comentariile asupra unor
cår¡i pe care le-am oferit. Oameni lumina¡i, genero¿i, bucuro¿i de a împår-
tå¿i gânduri ¿i idei, nesofistica¡i în gândire ¿i de o consangvinå frater-
nitate, adevåra¡i luptåtori pe altarul cauzei ¿i culturii na¡ionale, ambii
venind din teritorii române¿ti înstråinate de la trupul ¡årii, dar gândind
totuna cu vechea, dreapta ¿i bogata tradi¡ie a spiritualitå¡ii române¿ti.
Så amintim în acest context ¿i studiul Alexe Mateevici – poetul limbii
române, în care este elogiat studiul lui Petre V. Hane¿ din 1926 socotit
„piatra de temelie a reconsiderårii acestui inimos poet basarabean”, care,
dacå ar fi tråit, crede criticul, „ar fi devenit o voce inconfundabilå a liris-
mului viguros de dupå råzboi”, poezia Limba noastrå fiind apreciatå drept
o ars poetica „de primå mårime”, comparabilå cu „Rugåciune” a lui Goga,
cu „Testament” a lui Arghezi sau cu „Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii” a lui Lucian Blaga...

În totul, Aproapele de departe este o culegere de studii ¿i eseuri
binevenitå, organizatå pe ideea afabilului oximoron din titlu, reconfir-
mând, nu ¿tiu pentru a câta oarå, scrisul temeinic, documentat, aplecat
cåtre valori indiscutabile ale culturii ¿i literaturii române. Istoricul ¿i
criticul literar Mircea Popa este, nu mai încape îndoialå, o „institu¡ie” de
mare autoritate a cercetårii literare, la care po¡i apela cu cea mai mare
încredere fårå a råmâne deziluzionat cå tema ce te-ar interesa nu ¿i-ar
gåsi, måcar în parte, loc între zecile ¿i zecile de titluri de cår¡i, ce acoperå
epoci, perioade ¿i fenomene cultural-literare, de la scriitori ¿i aspecte
din vechime pânå la realitå¡i cultural-literare din zilele noastre.D-sa sa
are o pasiune a scrisului, dar ¿i o urgen¡å a comunicårii de noutå¡i în
domeniu, deopotrivå cu acribia de a rectifica date eronate sau de a corecta
anumite interpretåri, dovedind din plin nu numai „calmul” profesiei ¿i al
specializårii, dar ¿i o anumitå anduran¡å la exercitarea acestui oficiu de
comentare, interpretare, revizitare ¿i validare a valorilor române¿ti oriun-
de ar exista ele. (ZENOVIE CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, 10-11 martie 2022)(ZENOVIE CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, 10-11 martie 2022)(ZENOVIE CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, 10-11 martie 2022)(ZENOVIE CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, 10-11 martie 2022)(ZENOVIE CÂRLUGEA, Tg.-Jiu, 10-11 martie 2022)
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Asocia¡ia Liga Albanezilor din România (ALAR) / Shoqata Lidhja e
Shqiptarëvetë Rumanisë a fost înfiin¡atå în 1999 având ca scop „repre-
zentarea publicå, promovarea ¿i ocrotirea intereselor minoritå¡ii albane-
ze”, reprezentând politic aceastå minoritate  în Parlamentul României.
Conform situ-lui ALAR, cu sediul în municipiul Craiova, în cadrul Asocia-
¡iei a luat fiin¡å încå din 2002, sub genericul „Serenada” un ansamblu
de cântece ¿i dansuri albaneze, care la ora actualå func¡ioneazå distinct
cu douå entitå¡i culturale: Ansamblul de dansuri „Serenada” ¿i Grupul
vocal-instrumental „Serenada”.

ALAR editeazå, totodatå, douå reviste: Drita/ „Lumina”, aflatå în anul
al VI-lea de apari¡ie (Nr. 58, ianuarie 2022, 34 p.), ¿i ALBANICA (aflatå în
anul al treilea de existen¡å ¿i ajunså la numårul 13).

De asemenea, a fost reorganizatå, în 2018, pe tradi¡ia mai vechii
edituri „Privirea”, Editura ASDRENI, purtând numele marelui scriitor ¿i
patriot albanez Aleksander Stavre Drenova (1872-1947, autorul imnului
na¡ional albanez, Hymni i Flamurit), sub egida cåreia au apårut valoroase
lucråri de beletristicå, dar ¿i volume dedicate istoriei, culturii ¿i limbii
albaneze, precum ¿i manuale, dic¡ionare, ghiduri de conversa¡ie etc.

Nr. 13 al trimestrialului cultural ALBANICA, apårut chiar în ziua de
Mår¡ilor la Editura „Asdreni”, are ca director pe cunoscutul scriitor al-
banez Dr. Luan Topciu (coordonatorul Centrului Cultural Albanez al ALAR,
directorul executiv al organiza¡iei fiind dr. Radu-Cosmin Såvulescu).

Suntem asigura¡i cå revista Albanica „se distribuie gratuit de cåtre
ALAR, ajungând la cele mai importante biblioteci din România, la institu¡ii
de culturå ¿i de învå¡åmânt, la cercetåtori ¿i intelectuali din varii domenii
de activitate”.

În numårul 13, recent apårut ¿i frumos ilustrat cu lucråri apar¡inând
unor importan¡i arti¿ti albanezi ¿i români (Gheorghe Caru¡iu, Ibrahim
Kodra, Omer Kaleshi, Gentian Zeka, Aurel Acasandrei, Anastas Kostan-
dini) putem citi articole de interes imediat, studii ¿i eseuri despre cultura
albanezå clasicå ¿i contemporanå, pagini de beletristicå (poezie ¿i prozå),
materiale apar¡inând membrilor colegiului de redac¡ie Luan Topciu (re-
cent onorat de Pre¿edin¡ia României cu Ordinul „Meritul Cultural”, la 13
ian. 2022, Palatul Cotroceni), Radu Såvulescu ¿i Liviu Lungu.

Re¡inem din acest numår câteva materiale privind aspecte din istoria
¿i cultura albanezå apar¡inând unor  condeie cunoscute, precum Ismail
Qemali (Albania ¿i albanezii), Liviu Lungu (Schi¡e de rememorare: o paginå
¿i mai multe de istorie albanezå, VI), Marius Chelaru (O veche traducere
în limba românå despre Skanderbeg ¿i altele privitoare la Albania), Melson
Kafilaj (Opus Barletiana: douå texte ¿i douå cercetåri filosofice), Dossier
(Decrete de decorare semnate de Pre¿edintele României, Klaus Iohannis.
Alocu¡iunea sus¡inutå de Pre¿edintele României, Klaus Iohannis), Eqrem

Çabej (Elemente preindo-europene în limba albanezå), Radu-Cosmin Så-
vulescu (Ortodoxia albanezå, de la Liga de la Prizren la Independen¡å,
1878-1912), Medalion - Octavian Soviany, ThanasMedi (Prozå scurtå),
Luan Topciu (Paradigmele urii). Foarte interesante sunt ¿i abordårile cri-
tice apar¡inând unor critici ¿i istorici literarå de actualitate: Gheorghe
Grigurcu (Poezia lui Cezar Ivånescu), Adrian Lesenciuc (Istoria literaturii
albaneze sau scurtå introducere în albanologie), Constantin Mohanu
(Dramaturgia în opera lui Victor Eftimiu), Zenovie Cârlugea (Liviu Lungu
- Povestitor de istorii antice cu infuzii misterico-fantastice ¿i mitologie
(un mai amplu comentariu al romanului „Prizonierul poetului Ovidius
Naso sau Furiile centurionului Rapax”).

Så reamintim cå directorul revistei „Albanica”, dl Luan Topciu (n.
1962, Pogradec, Albania) este doctor în filologie al Universitå¡ii Bucure¿ti
(2001) ¿ia activat în învå¡åmânt, atât în Albania, cât ¿i în România, la
Universitatea Bucure¿ti, lucrând o vreme pentru Ambasada Albaniei la
Bucure¿ti, cu gradul de ministru consilier. A publicat 16 lucråri ¿tiin¡ifice,
în românå ¿i albanezå (criticå literarå ¿i stilisticå, dic¡ionare ¿i ghiduri
de conversa¡ie româno-albaneze, antologii poetice albaneze în limba
românå, precum ¿i monumentala lucrare Istoria literaturii albaneze: de
la origini pânå în prezent, apårutå în cursul anului trecut la Editura
Asdreni a ALAR).

A tradus din românå în albanezå scriitori de renume ai literaturii
române, precum Emil Cioran, Lucian Blaga, Cezar Ivånescu, iar din
albanezå în românå autori consacra¡i precum Mitrush Kuteli, Visar Zhiti,
Agim Isaku. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, laureat a
numeroase premii literare, printre care Premiul Na¡ional pentru Litera-
turå al Albaniei (la sec¡iunea traduceri). Alåturat echipei ALAR din anul
2017, Dr. Luan Topciu coordoneazå Centrul Cultural Albanez al organi-
za¡iei.

Pe dl Luan Topciu l-am cunoscut la Casa Memorialå a Poetului din
albastrul Lancråm transilvan, cu prilejul traducerii în albanezå a unei
antologii din poezia lui Lucian Blaga, la una din edi¡iile Festivalului
Interna¡ional de Poezie „Lucian Blaga” de la Sebe¿-Alba, fåcându-mi
impresia unui veritabil scriitor ¿i deopotrivå a unui neobosit promotor
cultural.

În totul, revista „Albanica” este una din publica¡iile culturale cele
mai reprezentative pentru o minoritate care, prin vocea alesului politic,
î¿i promoveazå interesele în Parlamentul României, dovedind o rela¡ie
cât se poate de onestå ¿i manifestå atât pentru comunitatea albanezå
din România cu o veche tradi¡ie de integrare, cât ¿i pentru istoria, tradi¡iile
¿i cultura albanezå, între România ¿i Albania existând legåturi
indimenticabile pe multiple planuri.

Zenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEA

ASOCIAºIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROM¢NIA
SHOQATA LIDHJA E SHQIPTARËVETË RUMANISË
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*UUUUUrsita joacå nu numai renghiuri dar ¿i împlete¿te uneori armonios
soarta oamenilor. Iatå în secolul trecut cum, nu departe de månåstirea
Tismana, în comuna Godine¿ti, se nå¿tea în 1869 ION CIOBANU (alias
Ion Georgescu-GorjanIon Georgescu-GorjanIon Georgescu-GorjanIon Georgescu-GorjanIon Georgescu-Gorjan), iar ¿apte ani mai târziu, numai la câ¡iva
kilometri distan¡å, ¿i tot în jude¡ul „Gorjiului”, pe plaiul Vulcan, comuna
Pe¿ti¿ani, în cåtunul Hobi¡a, vedea lumina soarelui Constantin
Brâncu¿i! Atra¿i de mirajul ¿i forfota ora¿ului, amândoi dornici „de
procopsealå”, vor porni per pedes, fiecare de capul lui, spre Craiova,
unde în 1893 îi gåsim ucenicind pe aceea¿i stradå, „Madona Dudu”:
Constantin la numårul 19, la un „Magazin de Mårfuri ¿i Coloniale”, iar
Ion la numårul 23, la pråvålia cu „zefire”, „pre¿uri” ¿i alte „lipscånii”, la
„Steaua Coloratå”. Aici, deasupra (la etaj), va poposi Brâncu¿i în anul
1902, råstimp în care el va modela în ghips un admirabil portret al gazdei
sale, cel al prietenului Ion Georgescu-Gorjan [v. foto].

* FFFFFirul se leagå mai departe, dupå mai bine de 35 de ani, când fiul
lui Ion Georgescu-Gorjan (pe care Brâncu¿i îl trata „cu multå omenie ¿i
drag”), ªTEFAN GEORGESCU-GORJAN,ªTEFAN GEORGESCU-GORJAN,ªTEFAN GEORGESCU-GORJAN,ªTEFAN GEORGESCU-GORJAN,ªTEFAN GEORGESCU-GORJAN, a colaborat cu fidelitate ¿i
tråinicie la înfåptuirea Coloanei fårå sfâr¿it, izbutind în 1937 performan¡a
ca numai în patru (4) luni de zile, ¿i cu mijloacele domoale aflate în
Regatul României de atunci, så înal¡e – dupå cum consemna un istoric
de artå englez – „singura sculpturå a timpurilor moderne care poate fi
asemuitå cu marile monumente ale Egiptului, Greciei ¿i ale Rena¿terii.”
ªtefan Georgescu-Gorjan, ca un paznic de far, a purtat tot lungul vie¡ii
sale grija Coloanei lui Brâncu¿i, remetalizând-o pentru ultima datå în
1976… [v. foto]

*ªªªªªi tot într-un climat editorial – în anii 1973-1974 – avea så se
desfå¿oare ¿i ultimul episod, de astå-datå la Editura Academiei R.S.R.,
unde în acea vreme se afla sub tipar ¿i versiunea englezå a monografiei
„Brâncu¿i în România”, când hazardul – dacå nu ¿i „cadrele” – a vrut ca
responsabilul de carte ¿i traducåtorul („translation editor”) – persoana
care s-a dedicat cu deosebitå acribie ¿i competen¡å lucrårii (înrâurind
în bine ¿i edi¡ia româneascå) – så nu fie altcineva decât nepoata lui Ion
Georgescu-Gorjan – SORANASORANASORANASORANASORANA, - fiica lui ªtefan Georgescu-Gorjan!!! Oare
toate aceste multiple coinciden¡e – într-o ne¿tiutå lume a coresponden-
¡elor – nu aduc cumva aminte de basmul În¿ir-te Mårgårite, când
mårgelele în¿iruite ca ni¿te måtånii par a se rea¿eza cumin¡i de astå-
datå chiar pe firul Coloanei fårå sfâr¿it – a¿a cum inspirat le întrezårise
cândva la Târgu-Jiu însu¿i Brâncu¿i: „Cette Colonne sans fin annelée,
ascensionnelle, chapelet de priéres” – precum subtil îi tålmåcea gândul
un fervent al lui admirator…
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