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  VISTIAN GOIA 

     „Spectacol” polemic în jurul Sămănătorului1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele mai însemnate, ca durată şi număr de condeie antrenate în dispute 

pasionante, au fost polemicele privind curentul şi literatura generată de acesta. 

Pe parcursul cel puţin a unei jumătăţi de veac, unii dintre cei mai activi critici 

şi istorici literari au polemizat, cu înverşunarea cunoscută românului, raportându-se 

când la revistă, când la curent, pentru a-şi umili adversarul. „Luptătorii” care şi-au 

încrucişat „spadele” au fost critici şi istorici literari de prim rang la vremea lor: N. 

Iorga, E. Lovinescu, Ilarie Chendi, Lucian Blaga. G.C. Nicolescu, Dumitru Micu, 

Mircea Zaciu, Silvian Iosifescu, Zigu Ornea şi Teodor Vârgolici. 

În prezent, lucrurile par aşezate la locul lor, însă revista şi curentul oferă 

oricând semne de întrebare ori de mirare din felurite perspective contemporane. 

Numai la câteva ne vom opri în rândurile următoare. 

Se ştie, revista apare la 2 decembrie 1901 prin iniţiativa a doi scriitori 

consacraţi în veacul precedent: Al. Vlahuţă şi G. Coşbuc. Poetul ardelean semnează 

articolul „Uniţi” (din primul număr), declarând că „fără ideal nu e luptă şi fără luptă 

nu e literatură”. Din capul locului, cei doi scriitori şi, mai târziu, N. Iorga, se declară 

„luptători” pentru o literatură inspirată din mediul rural, opere care să reflecte trecutul 

şi tradiţiile neamului: scene din viaţa de la ţară, evidenţiind puterea „providenţială” a 

unui preot, învăţător, primar ş.a.m.d. Aşadar „Cărţi pentru popor”, cum scrie Vlahuţă 

într-un articol cu acest titlu”: „Acolo stau genii ascunse, gata să izbucnească, 

                                                           

1 Fragment din volumul: Polemica: între vocaţie şi diletantism; aflat în pregătire. 
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asemenea izvorului care aşteaptă în stâncă lovirea de toiag a lui Moise. Acolo-i 

puterea şi viitorul nostru”. 

Cu toată speranţa moldoveanului, literatura noului curent nu a dat nici un 

scriitor de seamă, de „geniu” nici pomeneală, care să ilustreze sămănătorismul. Pe 

toată durata revistei (1901-1910) şi, apoi, mulţi ani la rând, deopotrivă criticii şi 

scriitorii cu simpatii ori înclinaţii sămănătoriste sunt siliţi să se apere de atacurile 

venite din toate părţile. Literatura lor era mereu contestată, ridiculizată, mai ales 

dinspre pleiada moderniştilor. Ce fel de literatură au încurajat N. Iorga, Ilarie Chendi 

şi alţi critici ai epocii? Dumitru Micu, citind articolele lui Vlahuţă şi Coşbuc, afirmă 

fără să clipească opinia următoare: „Sămănătorul se voia o publicaţie mai curând de 

difuzare decât de provocare a culturii, mai mult o transmiţătoare decât o creatoare de 

valori”2. Aşadar putem trage concluzia că „sămănătoriştii” nu au fost creatori, ci doar 

publicişti de popularizare. Eroarea este evidentă, o ştie şi universitarul: literatura 

adevărată se bazează pe ficţiune, pe verosimilitate, pe imaginea şi adevărul artistic, 

altfel nu există. Să amintim: în paginile revistei publică, pe lângă cei doi 

scriitori-fondatori, şi M. Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, Şt. O. Iosif, I. Alexandru 

Brătescu-Voineşti, Emil Gârleanu, Sandu-Aldea, şi mulţi alţi, unii la 

„revista-mamă”, alţii la publicaţiile din provincie (Bârlad, Craiova, Cernăuţi ş. a.). 

Curentul sămănătorist a generat o primă polemică, de lungă durată, între N. 

IORGA şi E. LOVINESCU. Eugen Simion (în Scepticul mântuit, 1971) şi Ecaterina 

Vaum  (N. Iorga, critic şi istoric literar, 2006) au analizat pe toate feţele disputa 

dintre cele două personalităţi. Dar noi ne vom limita la judecăţile lor cu privire la 

revista şi curentul sămănătorist. 

Întrucât, de-a lungul vremii, sămănătorismul a fost considerat când un 

curent literar, când doar unul ideologic, în continuare vom reţine câte ceva din 

multele definiţii date curentului literar. În Dicţionarul de idei literare a lui Adrian 

Marino găsim cel puţin o „duzină” de definiţii, unele chiar cu sens opus faţă de altele. 

Să spicuim câteva: „[…] un curent literar se naşte prin convergenţa a două serii de 

factori: tendinţele unui moment istoric, întrunite într-o rezultantă comună, primesc 

prin intermediul unei personalităţi puternice un plus de cristalizare, energie şi 

claritate a scopurilor latente sau conştiente. Când fermenţii unei noi sensibilităţi, 

atitudini, orientări intelectuale şi aspiraţii estetice îşi găsesc interpretul elocvent 

polarizator, premisele apariţiei şi răspândirii unui curent literar sunt puse”3. Din 

aceeaşi sursă aflăm că un curent literar apare şi dispare prin „luptă”, având logica sa, 

care parcurge faze, reacţii, polemici, care ţin de esenţa fiecărui moment literar. Taine, 

la vremea sa, defineşte curentul literar ca „o formă de spirit”, „idée maîtresse”, forţă 

animatoare. Iar Brandes reduce curentul literar la o „situaţie spirituală”. 

                                                           

2 Dumitru Micu, Început de secol, 1900-1916, curente şi scriitori, Ed. Minerva, 1970, p. 35. 

3 Adrian Marino, Dicţionar de idei literare, I, Ed. Eminescu, 1973, p. 492-504. 
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Din altă perspectivă, curentul literar e văzut ca o „unitate de convingeri 

estetice”, exprimată de obicei sub formă de „manifeste”. Însă curentul literar nu se 

reduce la un simplu program estetic, acesta nu poate fi totdeauna un text de bază. De 

aceea unor curente le lipsesc asemenea texte şi, ca atare, ele sunt mai numeroase 

decât programele estetice. Mai însemnate sunt sentimentul şi voinţa de „expresie a 

noutăţii”. Când conştiinţa noutăţii domină celelalte idei asociate, atunci curentul 

literar devine posibil. Atunci curentul literar devine posibil. Atunci curentul capătă 

orientarea unei direcţii de înaintare, de impunere a unor idei şi forme literare noi. 

Fiind o „idee-forţă”, curentul are, de obicei, un caracter activ, materializat într-un 

proces organic. 

Toate aceste definiţii sunt abandonate când e vorba de marile personalităţi, 

care cu greu pot fi încadrate într-un curent. Mallarmé afirma: „Detest şcolile”, iar G. 

Călinescu se exprima astfel: „Când răsare geniul, mor şcolile”. 

În privinţa curentului de care ne ocupăm, părerile sunt împărţite: unii susţin 

că articolele lui N. Iorga din Sămănătorul constituie, de fapt, ideile unui „manifest”, 

sigur, fără să fie temeinic conturat. Însă personalitatea care a dominat şi animat 

curentul, a fost istoricul şi acest adevăr nu poate fi contestat. Relativ la „noutatea” 

pe care sămănătoriştii o aduc în viaţa literară, aici părerile, cum vom vedea, sunt 

împărţite. 

Revenind la polemica N. Iorga – Lovinescu, ea are aceleaşi exagerări 

negativiste pe care le-am observat şi în confruntările din veacul al XIX-lea. Adică, 

polemistul român vrea cu tot dinadinsul să domine singur tabloul unei epoci literare, 

fără să dea vreo şansă adversarului de a se apăra şi a fi credibil în ipotezele sale. 

Sigur, unele excepţii nu fac decât să întărească regula. 

În acest sens, psihologia polemistului autohton, caracterizată prin 

intoleranţă, a observat-o Eugen Simion, ea fiind afirmată în Memoriile lui E. 

Lovinescu. Acesta declara răspicat: tânărul critic român nutreşte iluzia singularizării. 

Adică, „orgoliul de a fi unicul judecător în literatură ia forma unei negaţii sistematice 

a confraţilor. Principiul e că două săbii nu încap în aceeaşi teacă, principiu absolutist 

în politică, transferat, nu se ştie de ce, în cultură unde, dimpotrivă, regimul armoniei 

e cel mai potrivit”4. 

Termenul de „armonie” nu se prea potriveşte în lumea scriitoricească, 

pentru că în oricare mare polemică din cultura română, au dominat judecăţile 

negativiste, prea puţine cele de conciliere şi respect reciproc. De pildă, împăcare 

definitivă nu a fost niciodată între Maiorescu şi Hasdeu, între N. Iorga şi E. 

Lovinescu, între C. Rădulescu-Motru şi Lucian Blaga ş.a.m.d. De aceea ne-a 

surprins judecata recentă a lui Livius Ciocârlie, conform căreia, în disputa dintre N. 

Iorga şi E. Lovinescu, nu există decât „insulte cu talent. Idei critice, deloc. Ca să ai 

                                                           

4 Eugen Simion, E. Lovinescu, Scepticul mântuit, Cartea Românească, 1971, p. 254. 
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o dezbatere de idei cu cineva trebuie să-i semeni cât de cât”5. Toate marile polemici 

literare româneşti demonstrează contrariul: Maiorescu-logicianul nu semăna deloc 

cu enciclopedistul Hasdeu, polivalentul N. Iorga se diferenţia total de critica 

practicată de E. Lovinescu. Iorga argumenta necesitatea criticii de direcţie, de 

avangardă, iar Lovinescu pe aceea impresionistă, de ariergardă. Dacă argumentaţia 

iorghistă ţinea de sociologia literară, cea lovinesciană era de natură strict estetică. 

„Spectacolul” ideatic al celor doi polemişti era susţinut, în cazul 

sămănătorismului, de adevărurile în care credeau şi de exprimarea literară a 

fiecăruia. Iorga şi-a strâns majoritatea polemicilor în două volume cu titlu O luptă 

literară (după ce fuseseră publicate în revista Sămănătorul din 1903). Unele poartă 

titlul „Împotriva clevetitorilor”; „Ura contra culturii străine”; „Ţărănismul 

Sămănătorului”; „Adoraţia trecutului” ş.a. 

Printre multele exagerări, N. Iorga a afirmat şi nişte adevăruri: literatura 

trebuie să se inspire din viaţa poporului, adică din tradiţiile celor 4 milioane de ţărani, 

orăşenii fiind doar aproximativ 1 milion (la începutul veacului XX.) Apoi, crezul său 

de ideolog al sămănătorismului îl face să exprime următoarele: „literatura trebuie să 

afirme sufletul unui popor în forme care corespund culturii timpului”, judecată prin 

care el anticipează teoria specificului naţional, alt adevăr care nu poate fi contestat. 

În polemicele dintre cei doi adversari ne atrag atenţia formulele de adresare 

care, de multe ori, denotă orgoliul fiecăruia şi dispreţul faţă de adversar. Deşi mai în 

vârstă doar cu zece ani, N. Iorga îl numeşte pe inamic „cutare tânăr”, „un Lovinescu” 

împingându-l în anonimat. 

Polemica ajunge la un punct culminant în 1906, când Lovinescu îşi publică 

prima carte, Paşi pe nisip. Iorga îi face o cronică în Sămănătorul (din 30 aprilie 

1906), reţinând „insinuările şi ofensele” adus revistei, acuzându-l pe critic de 

„uşurătate, inconsecvenţă şi insultă”. 

În timp ce Iorga înţelege prin polemică „război”, „luptă literară”, pentru a-l 

distruge pe adversar, E. Lovinescu practică polemica în stil maiorescian, adică pe baza 

argumentelor logice, menite să descopere şi să izoleze punctele slabe ale acestuia. El 

disociază „spiritul polemic” de „spiritul critic”, iar dacă ele nu se conjugă, atunci 

polemica nu are valoare pozitivă, ci „e o moară care, în loc de grâu, macină vidul”. 

Apoi, pe lângă exprimarea logică, frumuseţea frazelor lovinesciene capătă farmec şi 

prin cea figurativă, unde apelul la cultura antică înveseleşte spiritul şi potenţează 

ridicolul scriitorilor mărunţi din preajma lui Iorga. În alegoriile sale, Lovinescu 

vorbeşte de „corybanţii frigieni”*. Repertoriul polemistului e pe cât de bogat, pe atât 

de pitoresc, folosit în zugrăvirea imoralităţii adversarilor: curcanul simbolizează, prin 

comportamentul său, orgoliul însingurării, fiind simbolul înfumurării, ceea ce-l 

caracterizează pe ideologul sămănătoriştilor. Alte defecte omeneşti sunt sugerate prin 

                                                           

5 Vezi „România literară”, nr. 48/ 29 noiembrie 2013, p. 17. 

* Preoţi ai zeiţei greceşti Cibela, al cărei cult era însoţit de jocuri frenetice, cu caracter orgiastic. 
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apelul la colecţia de dobitoace: porcul simbolizează lăcomia; uliul – rapacitatea; pisica 

– viclenia femeii; furnica – hărnicia; greierul – boemul părăsit ş.a.m.d.6 

Astfel de notaţii caracterologice (moraliceşti) ţin de cea mai bună literatură, 

care-l face pe cititor să uite de adevărul ori neadevărul polemicii la care asistă. 

Nici Iorga nu se limitează totdeauna la stilul logic al polemicii, ci apelează 

la expresii din panoplia limbajului familiar. Recenzând cartea Paşi pe nisip, a 

adversarului, aceasta i se pare „o simplă ţupăitură în jurul unor opere şi unor oameni 

de care autorul nu se poate ocupa”. De aceea îl deplânge pe tânărul (Lovinescu) care, 

deşi cult şi cu uşurinţă în scris, a căzut în „parada cinismului celui mai trist”7. 

Însă Lovinescu răspunde (în Viaţa literară din 3 sept. 1906) printr-un 

pamflet ucigător. În articolul, „Guerila d-lui Iorga”, respinge „ironia bâtei” practicată 

de adversar, printr-o imagine cu caracter pamfletar: „Eu cred însă că cinismul constă 

în a sta cu picioarele pe o movilă de gunoaie şi de a trâmbiţa vremuri viitoare, într-o 

atmosferă care cam miroasă”. 

Aceste riposte dure nu mai ţin de polemica propriu-zisă, pentru că accentele 

pamfletare nu conţin idei literare, ci atacuri la persoanele polemiştilor. 

Târziu, Lovinescu îşi publică „Istoria literaturii române contemporane”. 

(1900-1937). Acum criticul devine mai înţelept şi mai domolit în exprimare. 

Recunoaşte că nu se poate începe studiul veacului al XX-lea decât prin precizarea 

rolului „Sămănătorului” şi a lui N. Iorga în anii 1903-1906. După E. Lovinescu, 

meritul revistei şi curentului nu stă în valoarea artistică a literaturi promovate, ci în 

„acţiunea animatorului’’, care a ridicat energii noi, în capitală şi în provincie, prin 

revistele de coloratură sămănătoristă: Luceafărul, Făt-Frumos (Bârlad), Ramuri 

(Craiova), Junimea literară (Cernăuţi) ş.a. 

Relativ la critica sămănătoristă, el îşi menţine acuzaţia veche că Iorga a 

confundat etnicul cu esteticul, că a recomandat cu ardoare sămănătoriştilor dragostea 

pentru trecut şi pentru ţărani. Portretul pe care îl compune acum personalităţii 

iorghiste îl anticipează cumva pe cel călinescian de mai târziu, dar spiritul maliţios 

lovinescian se vede şi în 1937: 

- N. Iorga – om de o rară bogăţie spirituală şi de erudiţie literară; 

- mare talent oratoric, dar neînţelegător faţă de noua sensibilitate estetică;  

- director de sensibilitate naţională;  

- tribun iritat de prefacerile vremii; 

- duşman al dezvoltării fireşti a literaturii române; 

- personalitate cu puterea convingerii mistice prin mijloace de expresie. 

- scriitor prolix şi fără simţul arhitectonic; 

- „mulţi l-au întrecut în eleganţă şi echilibru”; 

- „nimeni nu l-a egalat în căldura pasională”; 

                                                           

6 Eugen Simion, op. cit., p. 255. 

7 Vezi „Sămănătorul” din 27 aug. 1906. 
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- „în cărţile sale de erudiţie, amănuntul invadează ideea”; 

- fraza lui are calităţi apostolice; 
- temperament exploziv, înlesnit de ironie, vervă, patetism, invectivă şi 

atitudine pamfletară. 

Între susţinătorii literaturii sămănătoriste, un loc aparte îl ocupă ILARIE 

CHENDI. În Istoria … din 1937, E. Lovinescu îl consideră pe ardelean primul 

„sămănătorist” înainte de apariţia revistei, chiar „placa de înregistrare” a literaturii 

de această orientare, fiind criticul lui Şt.O. Iosif, al Mariei Cunţan, al Mariei 

Ciobanu, al lui Sandu-Aldea şi Octavian Goga. Îi recunoaşte spiritul polemic, dar îl 

admonestează pentru critica adusă moderniştilor, văzuţi la modul pamfletar: „Clişee 

de flaşnetari, după compoziţii împrumutate”. 

În Istoria critică a literaturii române, Nicolae Manolescu este deosebit de 

generos, numindu-l pe Chendi „întâiul nostru critic profesionist, în sensul modern”. 

Foiletoanele din 1904 sunt „prima operă de cronicar literar la noi”. 

În spiritul adevărului, menţionăm faptul că Mircea Popa a fost istoricul 

literar care a corectat şi completat judecăţile nedrepte ale lui E. Lovinescu cu privire 

la Ilarie Chendi, prin monografia sa din 1973: 

„Alături de pagini sărace şi aride, găsim în opera criticului numeroase oaze 

de linişte şi reculegere, idei fertile şi elegant exprimate, puncte de vedere pozitive, 

aprecieri şi judecăţi de valoare exacte, care nu şi-au pierdut nimic din actualitate, 

deşi e vorba de o operă inegală şi adesea contradictorie”8. 

Pentru Mircea Popa, Chendi reprezintă primul „aport sesizabil” al 

Transilvaniei la critica românească, alături de Gh. Bogdan-Duică şi Sextil Puşcariu. 

Sămănătorismul lui Chendi se află în afara oricărei discuţii. Aşa cum Poporanismul 

a avut o „ideologie politică” (C. Stere) şi una „literară” (Garabet Ibrăileanu), 

asemănător, Sămănătorismul a existat ideologico-olitic prin N. Iorga şi A.C. 

Popovici, iar literar, Chendi a avu rolul similar al lui Garabet Ibrăileanu. 

Cu privire la soarta nedreaptă a revistei, Ilarie Chendi a scris cea mai 

frumoasă pagină cu rol de „testament”, pe care o reproducem după cartea lui Mircea 

Popa: 

„Fiind vorba de reviste, nu înţeleg ce o fi greşit bietul Sămănătorul, de 

trăieşte atât de mult?” Anacronismul revistei (la 1910) ilustrează cuvintele 

înţeleptului: „pe cine blestemă Dumnezeu mai tare, îl lasă să trăiască mai mult!” În 

ultimii ani constată Chendi, revista „nu mai are nici un rost şi nu mai produce nici 

un talent real”. Nu mai are nici cititori, nici conducători, „ci vegetează ca orice 

umplutură”…9 

Oare, ne întrebăm noi, nu este soarta tuturor revistelor care durează prea 

mult!? 

                                                           

8 Mircea Popa, Ilarie Chendi, Ed. Minerva, 1973, p. 109. 

9 Ibidem, p. 109. 
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Relativ la revista de care ne ocupăm, ea s-a stins, dar unii istorici şi critici 

literari n-au putut-o uita şi, fie iau cântat câte un „parastas”, fie au încercat să o 

analizeze din perspectiva altor vremuri şi concepţii ideologice şi literare. 

Atacurile virulente asupra Sămănătorismului nu au încetat cu încheierea 

polemicii Iorga-Lovinescu. Ele au pătruns şi în cursurile universitare ale unor 

filosofi, cum a fost LUCIAN BLAGA. Acesta nu a polemizat cu o persoană anume, 

fie ea cu veleităţi literare sămănătoriste, nici cu vreun ideolog, apărător al curentului 

respectiv, ci a criticat cu asprime întreaga grupare, în cursul ţinut la Universitatea din 

Cluj, lecţiile fiind încorporate într-o carte din care am extras câteva fragmente, 

pentru a ilustra atitudinea filosofului faţă de curentul mult contestat. În cartea Artă şi 

valoare [9], apărută în 1939, Blaga priveşte curentul din unghiul filosofiei sale, în 

capitolul: „Etnicul, arta şi mitologia”10. 

Pentru el, raportul dintre artă şi etnic este vechi, de două secole. Concepţiile 

etniciste susţin că opera de artă nu poate fi valoroasă dacă nu e etnică. Lui Blaga, 

etnicismul i se pare cam cazon pentru că, din fire, impune artei un conţinut în legătură 

cu viaţa istorică sau actuală a poporului. Dar argumentele sunt cam sărace şi 

neserioase, pentru că raportul dintre artă şi etnie nu poate fi rezolvat prin gesturi 

totalitare şi brutale. Conform filosofiei sale, bazată pe „categoriile abisale”, există 

nişte factori care fac punte între artă şi etnie şi, într-un fel, îl leagă pe creator de etnie. 

Aceasta nu înseamnă că „subiectele sau conţinutul artei trebuie să fie neapărat 

etnice”. Tocmai acest aspect nu l-au înţeles sămănătoriştii, teoreticienii lor, (fără să 

pomenească pe cineva), care au dovedit ori „rea credinţă”, ori o „bună doză de 

imbecilitate estetică”. Urmează o caracterizare a curentului în stilul apocaliptic al 

filosofului: 

„Zelos ca nici un alt curent, Sămănătorismul s-a jurat, scuturat de un cuget 

profetic, să lege pentru totdeauna arta şi scrisul românesc de conţinuturile dulceag 

diluate ale istoriei, ale vieţii şi ale naturii româneşti. De aici o istorie convenţional 

idealizată, de aici naturalismul idilic îmblânzit, de aici eticismul şcolăresc, de aici 

sentimentalismul siropos al acestui curent, al cărui certificat de naştere poate fi 

utilizat şi ca etichetă de şerbet de trandafiri”. 

Refuzând o „para-estetică” de acest fel, L. Blaga recunoaşte 

Sămănătorismului toate meritele politice şi sociale, adică acea „vrednicie 

pedagogică” de a îndrepta masele intelectuale spre realităţile naţionale. 

Mai departe, filosoful îşi exprimă crezul său: pe de-o parte, creatorul de artă 

este legat de etnic prin „matricea stilistică”, adică prin unele „categorii abisale 

modelatoare”, care intră în opera de artă; pe de altă parte, creatorul de artă nu poate 

fi silit în abordarea unor conţinuturi, peisaje şi subiecte naţionale, actuale sau istorice. 

Aşadar artistul are libertatea de a-şi alege orice subiect, fără ca alegerea să devină un 

imperativ categoric. 

                                                           

10 Vezi Artă şi valoare, Fundaţia pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1939, p. 178-181. 
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După cum se observă, teza lui Blaga e mai aproape de impresionismul lui 

E. Lovinescu şi departe de ideologia lui Iorga cu privire la Sămănătorism. Cât 

priveşte negarea totală a curentului în discuţie, credem că filosoful a exagerat. Unele 

opere ale scriitorilor M. Sadoveanu, I. Agârbiceanu, Şt.O. Iosif, Octavian Goga, I. 

Al. Brătescu-Voineşti, Emil Gârleanu ş.a. conţin unele amprente pozitive ale 

curentului, în măsuri diferite la fiecare scriitor în parte, şi ele nu pot fi înlăturate din 

motive că nu se potrivesc unei ideologii şi nu ilustrează o concepţie filosofică. 

Deşi, cum am văzut, E. Lovinescu a condamnat literatura sămănătoristă „da 

capo al fine”, POMPILIU CONSTANTINESCU a fost mai conciliant la 1946, când 

nu mai trăiau nici Iorga, nici Lovinescu. Acum el afirmă: 

„Sămănătorismul a fost şi o stare de sensibilitate autentică; instinctul lui 

Iorga a corespuns unui instinct individual şi colectiv al scriitorilor grupaţi în jurul 

lui; a corespuns chiar cu o etapă a evoluţiei noastre literare”11.  

„Discriminarea” sau eroarea s-a văzut în rolul pe care şi l-a asumat criticul 

sămănătorist. El nu a mai văzut decât literatură cu subiecte din mediul rural. Aşa s-au 

născut judecăţile elogioase care au supravalorificat pe scriitorii curentului şi, 

totodată, au combătut pe alţi scriitori care au adus, pe scena literaturii, o nouă 

sensibilitate şi o nouă expresie. 

 

După 1950, deci în plină perioadă comunistă, Sămănătorismul redevine o 

„temă” controversată, prilej pentru intelectualii vremii să-l valorifice aplicându-i 

conceptele marxist-leniniste. Primul polemist a fost universitarul bucureştean 

G.C.NICOLESCU, care publică un studiu în revista Viaţa Românească, la sfârşitul 

anului 1959.12 Din primele rânduri ne dăm seama că deschiderea „dosarului” privind 

curentul amintit s-a făcut la comanda forurilor superioare de partid. Profesorul 

doreşte o „aprofundare ştiinţifică, materialist-istorică” a curentului, cu „rădăcinile 

sale de clasă, cu cauzele sale istorice”. Găseşte că programul celor doi 

scriitori-fondatori (Vlahuţă şi Coşbuc) a fost unul „diversionist”. G.C.N. afirmă că 

cercetătorii dinaintea sa (fără să-i numească) au confundat curentul cu revista, ei nu 

au văzut „izvoarele şi cauzele profunde, de clasă”, care l-au generat. 

Apoi, bucureşteanul se ocupă, pe larg, de mişcarea muncitorească, de 

nemulţumirile ţărăneşti, de socialiştii de la confluenţa veacurilor XIX-XX. Caută 

argumente pentru opiniile sale şi-l citează pe Nădejde, cu o judecată care era similară 

cu opiniile ideologilor sămănătorişti: „E mai cuminte lucru să vedem unde ne strânge 

opinca şi cojocul nostru, nu bluza şi bocancii uvrierului din alte ţări, pe care nu le 

cunoaştem şi cu care nu avem nici în clin, nici în mânecă”. 

Pe de altă parte, profesorul bucureştean crede că N. Iorga şi ceilalţi ideologi 

sămănătorişti au iniţiat o literatură care să aibă ca modele satul şi ţăranul. Astfel s-a 

                                                           

11 Pompiliu Constantinescu, „E. Lovinescu contra N. Iorga”, în Scrieri, 3, Editura pentru 

Literatură, 1969, p. 459. 

12 G.C. Nicolescu, „Sămănătorismul” în Viaţa Românească, XX, nr. 11/1959, p. 106-122. 
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născut revista, dar nu şi curentul. Au răspuns „chemării” o seamă de scriitori tineri, 

majoritatea transilvăneni, în frunte cu Iosif, Chendi, Ion Gorun, C-ţa Hodoş, Maria 

Cunţan ş.a. Cu toţii – crede G.C. Nicolescu la 1959 – au fost seduşi de „soluţiile 

diversioniste”: fuga de oraş, de industrie, de tehnică, de civilizaţie, pentru că ele 

constituiau „izvoarele nefericirii!” 

Ceea ce-l supără pe ideologul marxist este tendinţa scriitorilor sămănătorişti 

de a ignora conflictele sociale, de clasă, din lumea satului, citându-l pe Lenin cu 

privire la „lupta de clasă"! De aici imaginea idilică creată de scriitorii care vedeau 

traiul ţăranilor în deplină armonie cu boierii, fapt ilustrat cu exemple din operele lui 

Duiliu Zamfirescu, Şt.O. Iosif, Emil Gârleanu ş.a. 

De asemenea nu e de acord cu blamarea a tot ce e străin în societatea 

românească (fiind vizaţi exploatatorii greci), dezaprobă predilecţia sămănătoriştilor 

pentru trecutul istoric fără conflicte sociale, apoi respinge zugrăvirea 

„dezrădăcinării” din poeziile lui Iosif şi Goga. 

După o sumedenie de invective şi condamnări puse pe seama 

sămănătoriştilor, G.C.N. găseşte şi câteva aspecte pozitive: curentul nu a întrerupt 

„şuvoiul realist” al literaturii scrise de Caragiale, Slavici, Delavrancea ş.a. Dar uită 

că aceştia au creat opere reprezentative înainte de apariţia Sămănătorului, iar după 

1910, alte orientări şi o nouă generaţie „bătea” la porţile consacrării. 

Puţine opinii ale universitarului sunt acceptate şi astăzi: consideră o eroare 

condamnarea tuturor operelor apărute în revistă, de asemenea, scriitorii din paginile 

acesteia nu trebuie repudiaţi „în bloc şi automat”, pentru că alături de opere 

predominant sămănătoriste se află şi altele de mare forţă realistă, exemplificând cu 

scrieri aparţinând lui Sadoveanu, Goga, Agârbiceanu, Sandu-Aldea ş.a. 

În ansamblu, studiul lui G.C.N. conţine toate caracteristicile interpretării 

marxist-leniniste a fenomenului literar. Ceea ce-i lipseşte în bună parte sunt 

raportările necesare la gândirea şi opiniile lui N. Iorga, E. Lovinescu şi Ilarie Chendi. 

Fără aceştia nu ar fi existat Sămănătorismul ca ideologie. 

La puţin timp după publicarea materialului scris de G.C.N., MIRCEA 

ZACIU îi răspunde pe larg omologului său bucureştean într-un serial polemic 

adăpostit de Tribuna clujeană (din lunile ian.-febr. 1960).13 Toate materialele poartă 

un titlu generic: Puncte de vedere în problema curentelor literare. 

Firesc, ne oprim la prima polemică, pe care revista amintită o publică pe o 

pagină întreagă (în nr. 3/1960). Aici, Mircea Zaciu consideră studiul confratelui 

întâia încercare monografică asupra unui curent literar, apărută după 23 August 

1944. În primul rând reţine străduinţa bucureşteanului de a demonstra că amintitul 

curent nu se suprapune noţional pe revista Sămănătorul (1901-1910), iar literatura 

publicată aici nu a fost totdeauna în spiritul revistei şi, deci, cum am văzut, nu trebuia 

                                                           

13 Vezi „Tribuna”, nr. 3/21 ian. 1960, p. 8; nr. 4/28 ian. 1960; nr. 5 /4 febr. 1960, p. 4; nr. 6/11 

febr.1960, p. 1 şi 3. 
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condamnată în bloc, unii scriitori au publicat şi la alte reviste, care nu aveau legătură 

cu a sămănătoriştilor. Mai mult, Mircea Zaciu crede că în loc de literatura scriitorilor 

din această grupare trebuia să se discute despre „teoria literară sămănătoristă”, 

despre ideologia diversionistă a acesteia care putea să atragă talente reale, 

falsificându-le mesajul. Observăm că sintagma „ideologie diversionistă” a intrat în 

vocabularul fiecărui combatant. 

Altă judecată polemică se referă la cei doi scriitori fondatori. Acestora, 

G.C.N. le pune în spinare, pe nedrept, o parte din ideile sămănătoriste nocive. Mircea 

Zaciu afirmă că Vlahuţă şi Coşbuc înţelegeau altceva decât sămănătoriştii prin 

„literatura pentru popor”, doar un teritoriu prioritar de inspiraţie. Deci ei se situau 

departe de ideologia practicată de N. Iorga şi de A.C. Popovici. 

De asemenea, Mircea Zaciu îl condamnă pe G.C.N. pentru eludarea totală 

a teoreticianului N. Iorga care, prin articolele sale, dorea să fundamenteze o „nouă 

direcţie în cultura românească”. Mai mult, ardeleanul crede că în loc de literatura 

sămănătoristă, era firesc să fie respinsă întâi ideologia diversionistă a acesteia, pentru 

a înlătura tactica „ademenirii”, învăţată de la T. Maiorescu. Acesta avea nevoie, ca 

să-şi justifice „teoriile” sale, de poeţi precum Matilda Cugler şi Şerbănescu. 

Clujeanul chiar crede că după legenda „junimismului clasicilor” ar fi urmat 

„sămănătorismul” lui Sadoveanu şi al altora, ceea ce noi considerăm că e o alăturare 

forţată. Pe parcursul argumentaţiei sale, Mircea Zaciu revine cu detalieri: aşa cum 

nu s-a putut crea o literatură „junimistă”, la fel nu s-a putut crea nici o literatură 

sămănătoristă pură, expresie a doctrinei social-politice şi culturale a vremii. S-a creat 

totuşi, dar în limitele „mediocrităţii şi imposturii literare”14. 

Un adevăr susţinut de polemistul clujean a fost cel legat de unii scriitori, 

care au fost în parte sămănătorişti, în primii ani ai revistei, ca apoi să se îndepărteze 

de grupare: Gârleanu, Agârbiceanu şi Sadoveanu. Unii trec la orientarea poporanistă, 

alţii la alte reviste. 

Pe de altă parte, Mircea Zaciu apreciază drept exagerată considerarea lui 

Şt.O. Iosif drept un „adevărat ideolog al sămănătorismului”, după cum este eronată 

identificarea pe care bucureşteanul o face între scriitorii ardeleni şi sămănătorism, de 

unde se induce o altă greşeală – interpretarea naţionalismului sămănătorist prin 

prezenţa scriitorilor transilvăneni în cadrul curentului. 

Acest prim studiu constituie o analiză temeinică, o „purecare” a tuturor 

afirmaţiilor lui G.C. Nicolescu, clujeanul dovedindu-se un polemist de anvergură. 

Al doilea articol din serial (publicat în Tribuna nr. 4/1960, sub titlul 

„Avataruri”) nu mai este o polemică propriu-zisă, ci, aşa cum spune Mircea Zaciu, 

este un „scurt istoric” al problemelor sămănătoriste. Cel mai întins spaţiu îl acordă 

lui N. Iorga, modul cum el a înţeles „gruparea”, cum a motivat-o şi cum a părăsit-o 

(„Maurul îşi făcuse datoria…”). Nu insistăm asupra lui Iorga, pentru că de el se va 

                                                           

14 „Tribuna”, nr. 4/1960, p. 9. 
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ocupa în următorul studiu din serial, ci oferim câteva detalii despre felul cum Mircea 

Zaciu l-a văzut pe celălalt ideolog, Aurel C. Popovici. În judecarea acestuia, ne-a 

surprins următoarea frază: „Sămănătorismul însă, cu tot eşecul său literar, îşi 

supravieţuia prin ideile politico-sociale şi găsea chiar în persoana lui A.C. Popovici, 

un ideolog din cei mai virulenţi”15. Însă, aşa cum a afirmat Ilarie Chendi, revista se 

afla sleită de materiale şi părăsită de cititori, la fel şi curentul. Aşadar rolul de 

„salvator” al lui A.C. Popovici a fost doar o iluzie. 

Al treilea articol din serial este intitulat Avataruri (II), publicat tot în 

Tribuna (nr5/1960). Pe o pagină întreagă, Mircea Zaciu se ocupă în special de N. 

Iorga, analizând cu lux de amănunte punctele de vedere ale ideologului sămănătorist: 

felul cum vedea clasele sociale (Boierimea de la ţară care se duce…; ţărănimea, al 

căreia avocat se pretindea, funcţionărimea tiranică, politicienii veroşi ş.a.) Îl citează 

pe I. Vitner pentru a evidenţia ideea că literatura trebuia să devină „instrument de 

luptă” pentru scopurile poporului, deci ea are menirea să se adreseze mulţimii. 

Concluziile sunt formulate în spiritul vremii comuniste: teoria culturală iorghistă a 

avut un caracter antiproletar, antisocial, ea respingea tehnica şi civilizaţia urbană. 

Ideile lui Iorga, spune Mircea Zaciu, au fost duse mai departe de Aurel C, 

Popovici, „adevărat outsider al cursei pentru definitivarea ideologiei sămănătoriste”. 

Acestuia îi subliniază toate exagerările: ideea federalizării Imperiului Habsburgic; 

cea a unei culturi ţărăneşti, care să exprime „cuminţenia” omului din popor; 

misticismul şi puritatea rasei ş.a. Totuşi nu credem astăzi că sunt adevărate atâtea 

asemănări între N. Iorga şi A.C. Popovici, clujeanul o fi exagerat ca să fie pe placul 

propagandei comuniste a vremii? 

Ultimul studiu din serialul semnat de Mircea Zaciu are titlul interogativ: „A 

fost sămănătorismul un curent literar?”, publicat pe o pagină şi jumătate în Tribuna 

(nr. 6/1960) 

Este un studiu doct, cu o sumedenie de corelaţii între ideile sămănătoriste 

exprimate înainte de apariţia revistei şi apoi cu altele din deceniile postsămănătoriste. 

Mircea Zaciu acceptă şi el (ca şi G.C. Nicolescu) existenţa unui 

sămănătorism „avante la date” în literatura veacului al XIX-lea. Astfel, elemente ale 

noului curent (precum negarea civilizaţiei urbane, atitudini paseiste, idealizarea unor 

orânduieli patriarhale ş.a.) existau nu numai în beletristica lui Coşbuc şi Vlahuţă, ci 

şi în Viaţa la ţară (1898) a lui Duiliu Zamfirescu, în vol. Patriarhale (1901) a lui Şt. 

O Iosif, în nuvelele lui Nicu Gane, chiar în versurile unor poeţi romantici minori din 

generaţia Unirii (Sihleanu, Depărăţeanu ş.a.) 

Însă tânărul şi informatul istoric literar vine cu câteva precizări necesare. 

Anume, intenţiile de anexare a unor teritorii literar anterioare ţin de critica „ 

prosămănătoristă” în intenţia de a-şi fundamenta existenţa unui curent literar cu 

vechi tradiţii. Unele elemente sămănătoriste, regăsibile în opere anterioare, nu pot fi 

                                                           

15 „Tribuna”, nr. 5/1960, p. 4. 
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simple „prevestiri” sau „anticipări” a ceea ce se va numi sămănătorism. Aceste 

judecăţi exprimă un adevăr.  

Însă, mai departe, Mircea Zaciu face o corelaţie cam „trăznită” pe care nu 

aş fi bănuit-o niciodată din partea unui intelectual cult şi inteligent (cum puţini erau 

în 1959-1960, când ne preda cursul de literatură tocmai despre curentele literare). 

Anume, el afirmă că junimismul, sămănătorismul, gândirismul, încadrate în 

mişcarea de idei de la confluenţa celor două veacuri ne oferă imaginea conflictului 

(reflectat în suprastructură) dintre proprietatea funciară şi cea capitalistă, cum s-a 

exprimat Marx în Manuscrisele economico-filosofice (1844)! Aşa se leagă curentele 

menţionate cu învăţătura marxistă, încât ne amintim de expresia: „se potriveşte ca 

nuca-n perete!”  

Pe de altă parte, Mircea Zaciu susţine că trebuie înlăturate confuziile cu 

privire la intenţiile lui Iorga şi ale altora de a privi sămănătorismul sub „forma unei 

mişcări literar-estetice”. El nu a fost aşa ceva şi chiar Iorga a simţit eşecul. Însuşi G. 

Călinescu (În Istoria…sa) a observat că, în privinţa concepţiei estetice, Sămănătorul 

a avut un „rol foarte secundar, el nu a adus nici o propoziţie inedită!” În spiritul 

acestor judecăţi, Mircea Zaciu nu poate accepta opinia unui reprezentant al criticii 

burgheze, D. Smântânescu, după care Sămănătorismul a fost dominant în 

literatura primelor decenii ale secolului XX. Clujeanul afirmă răspicat că 

sămănătorismul „nu supravieţuieşte prin opere literare”, ci prin moştenirea 

ideologică. Nici „Junimismul” nu mai e considerat (la 1960) un curent literar, ci unul 

politic. Deşi gruparea din jurul revistei şi a curentului creează impresia de 

apartenenţă, la fiecare autor se precizează non-apartenenţa şi chiar opoziţia, deci 

„lipsa curentului însuşi”. Concluzia istoricului literar este aceea că Sămănătorismul 

a fost mereu o problemă controversată, cum e şi astăzi, zicem noi. 

Polemica în jurul Sămănătorismului nu se încheie odată cu criticile lui 

Mircea Zaciu. Acesta a stimulat alte poziţionări şi controverse istoricilor literari de 

la Bucureşti şi Iaşi. 

După G.C. Nicolescu şi criticul clujean, descinde în „arenă” universitarul 

bucureştean Silvian Iosifescu, al cărui articol se intitulează semnificativ pentru anul 

1960: „Probleme privind studierea marxistă a unor curente literare” (publicat în 

revista Lupta de clasă, nr. 12/1960).16 

Problema care se afla atunci la ordinea zilei era „moştenirea culturală”. 

Cercetarea curentelor, spune Silvian Iosifescu, urmărea „identificarea şi separarea 

tradiţiilor progresiste şi realiste de cele retrograde”. Sămănătorismul şi Poporanismul 

au fost străbătute de puternice aspecte contradictorii, reflectând interese de clasă 

opuse. Pe plan politic, ideologic şi literar, ele au reflectat „reacţia feudală împotriva 

dezvoltării capitaliste a ţării”. Observăm gândirea şi vocabularul „păsăresc” impuse 

intelectualilor de către oamenii puterii comuniste. 

                                                           

16 Vezi „Lupta de clasă”, anul XL, nr. 12/1960, p. 70-80. 
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Întâi, Silvian Iosifescu aminteşte de E. Lovinescu, partizanul urbanului şi 

criticul literaturii rurale, nediferenţiate şi primitive. De aceea articolele din Tribuna 

necesită o „clarificare teoretică aprofundată”, bucureşteanul nefiind de acord cu 

negarea caracterului de curent literar al Sămănătorului. A polemiza dacă trebuie spus 

„curent”, „val” sau „tendinţă” înseamnă a discuta „cuvinte” şi nu „idei”. De aceea 

trebuie să se aibă în vedere manifestarea „ideologică şi estetică” a Sămănătorului. 

După el, negarea acestui curent literar denotă o concepţie eronată prin care curentele 

literare sunt privite „drept o comuniune estetică, ce are un „program estetic original”. 

Însă, spune teoreticianul marxist, programele nu pot fi rupte de condiţiile 

social-politice care le-au generat, de înrâurirea ideologică a vremii. Deci trăsăturile 

unui curent literar nu se reduc la afirmarea unui program estetic, ceea ce a stabilit şi 

Adrian Marino în Dicţionarul său, la care am apelat în primele pagini ale studiului 

nostru.  

Legăturile dintre scriitori, revistele la care colaborează, cenaclurile şi 

saloanele frecventate, susţine Silvian Iosifescu, toate reflectă doar „poziţii de 

principii”. Aşadar formarea unui curent e un fenomen complex şi nu se poate 

contesta existenţa Sămănătorismului în literatură din cauza insuficientei originalităţi 

a tezelor estetice. Ar fi un procedeu „scolastic”. 

Pe de altă parte, un scriitor de seamă nu poate fi înghesuit în limitele unui 

curent literar. Deci, crede bucureşteanul, a căuta scriitori „tipic sămănătorişti” este o 

încercare sortită eşecului. La fel de ineficientă e separarea totală a revistei 

Sămănătorul de curentul respectiv, fapt ce duce la formula greşită a „curentelor fără 

scriitori”. După cum respectul faţă de clasici nu ne obligă să-i tratăm ca pe nişte 

„sfinţi bizantini” sau ca pe supraoameni. 

Uneori, afirmă acelaşi critic, cauze secundare pot apropia un scriitor de un 

curent. Poate fi un accident ori datorită notei dominante ce ţine fie de profilul 

ideologic, fie de cel artistic al scriitorului. În acest sens, universitarul exemplifică 

prin Dimitrie Anghel care, deşi a colaborat o vreme la Sămănătorul, el nu poate fi 

înregimentat printre sămănătorişti. Judecăţile lui Silvian Iosifescu sunt, după opinia 

noastră de bun-simţ şi mai ponderate în acuzaţii decât ale celorlalţi polemişti. 

Specificul Sămănătorismului l-a incitat şi pe ZIGU ORNEA, care publică 

în Iaşul literar (nr. 10/1960)17, la rubrica „Discuţii”, un studiu cu titlul „Confruntări 

şi delimitări cu privire la Sămănătorism şi Poporanism”. Ne limităm numai la primul 

curent, care a constituit, mai târziu, obiectul unei monografii. 

Asemănător celorlalţi confraţi din Regat, şi el se opinteşte să se delimiteze 

de acelaşi Mircea Zaciu. De aceea ne întrebăm: oare, ce mai discutau muntenii şi 

moldovenii fără studiul transilvăneanului, cel mai dezvoltat şi complet în chestiunile 

spinoase care au aprins spiritele? Cu cine mai polemizau? 

                                                           

17 Vezi „Iaşul literar”, anul XI, 1960, nr. 10, p. 68-73. 
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Zigu Ornea îl acuză pe Mircea Zaciu că a exagerat când a atribuit 

Sămănătorismului virtuţi teoretice, semnalând în persoana lui A.C. Popovici „un 

ideolog”. Dar, în privinţa esteticii sămănătoriste, îi găseşte un merit prin strângerea 

şi interpretarea adecvată a articolelor (cronici, discuţii, polemici), pentru a detecta 

ideile iorghiste cuprinse în ideologia Sămănătorismului. Însă, demonstraţia largă 

privind ideea că Sămănătorismul nu este un curent literar, apelându-se la scrieri 

vechi, chiar şi la paginile Daciei literare sau la poeziile lui Depărăţeanu, nu rezistă. 

De asemenea, respinge apropierea pe care o face Mircea Zaciu între „Junimism” şi 

Sămănătorism, pe baza declaraţiei lui T.Maiorescu (cu prilejul discursului de 

recepţie al lui Duiliu Zamfirescu,), când bătrânul junimist ar fi declarat că acceptă în 

sfera esteticului şi sentimentul patriotic. 

Relativ la datarea revistei şi a curentului, Z. Ornea face un joc dublu: întâi 

e de acord că se poate vorbi de Sămănătorism înaintea apariţiei revistei, argumentele 

clujeanului fiind relevante, apoi afirmă, în rândurile următoare, că de o ideologie 

sămănătoristă nu se poate vorbi numai după 1903, când Iorga devine acolo spiritus 

rector. După cum se vede, Z. Ornea nu aduce aproape nimic nou faţă de polemica 

predecesorilor săi. 

Polemica desfăşurată în jurul Sămănătorului a fost „reînviată” în 1963, prin 

Teodor Vârgolici, care publică un articol în Viaţa Românească, cu titlul: „A existat 

o literatură sămănătoristă?”18 

Teodor Vârgolici recunoaşte că multe probleme au fost clarificate, doar una 

nu a fost suficient argumentată: dacă a existat o literatură sămănătoristă.  

Dintre participanţii la discuţie, numai Mircea Zaciu a făcut opinie separată, 

afirmând că sămănătorismul nu a existat pe plan literar, ci numai pe plan ideologic, 

curentul supravieţuind prin ideile politico-sociale 

Teodor Vârgolici repetă cu seninătate ideile celor care au scris înaintea sa. 

Enumerăm câteva: 

- părerea lui Mircea Zaciu că n-ar exista o literatură sămănătoristă este 

eronată; 

- negarea Sămănătorismului în literatură este un procedeu scolastic; 

- depistarea unor scriitori sămănătorişti sută la sută în literatura primei 

jumătăţi a secolului al XIX-lea este sortită eşecului;  

- ideologia sămănătoristă a influenţat deopotrivă pe scriitorii mari şi pe cei 

minori, dar, adăugăm noi, în măsură mică pe primii şi în măsură definitorie pe 

ceilalţi; 

- a nega existenţa unei literaturi sămănătoriste înseamnă a adopta formula 

neştiinţifică a curentelor fără scriitori; 

                                                           

18 Vezi Teodor Vârgolici, A existat o literatură sămănătoristă?, în „Viaţa Românească”, anul 

XVI, 1963, nr. 6-7, p. 179-194. 
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- literatura sămănătoristă a avut tendinţa de elogiere a stăpânilor de moşii, 

pentru a înşela masele, îndepărtându-le de lupta de clasă, judecată comună tuturor 

criticilor vremii; 

- influenţa Sămănătorismului se vede şi în scrierile unor autori afirmaţi după 

Primul Război Mondial (Cezar Petrescu, Scrisorile unui răzeş şi Drumul cu plopi); 

- a existat cu adevărat o literatură sămănătoristă, cu trăsături distincte, 

merite având şi scriitorii minori, şi cei cu talent, „căzuţi temporar sub influenţa 

acestei ideologii”. 

P. S. În acelaşi număr al Vieţii Româneşti a publicat şi Savin Bratu un articol 

pe aceeaşi temă a mult comentatului curent, dar nu a adus nimic nou în comparaţie 

cu istoricii literari de care ne-am ocupat, de aceea nu l-am analizat. 
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ACADEMICIAN MIHAI CIMPOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             BLAGA ŞI NICHITA STĂNESCU 

 

        Nichita Stănescu este poetul care re/lecturează întreaga poezie românească 

între-o Carte de recitire ce deconspiră capacităţi extraordinare de impact electivo-

genetic. Ne mărturiseşte astfel că vine şi din Mioriţa şi din Eminescu, şi din Arghezi, 

Barbu, Pann, Topârceanu, Blaga. Acesta din urmă, spunea Eugen Simion nu a fost – 

paradoxal – prizat de Nichita Stănescu. Prizarea se produce însă nu în mărturisirile 

programatice, ci în modul de structurare a discursului mitopo(i)etic, precum liniştea, 

tăcerea şi jocul heideggeriano-blagian al înţelesurilor/neînţelesurilor, al 

ascunsului/mai ascunsului. (...) 

        (Post)modernitatea lui Blaga şi Stănescu se alimentează dintr-o organizare 

scenaristică a discursului poetic după principii de şoc, de acumulare progresivă a unui 
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suprasens care să se concretizeze într-o concentrare finală sub formă de reflecţie 

sintetizată. Traseul stilistic presupune bucle şi meandre sinuase, “atrage” şi abateri 

caudate, paranteze de temporizare şi alte vicleşuguri, precum ar fi amânarea 

deznodământului, recursuri la comentarii, pasaje narative, note reflexive… Este o 

structurare după criteriul extensiei sintactice şi al nuclearizării metaforice şi general 

figurative. (…) 

        De altfel însuşi Nichita Stănescu teoretizează acest mod extensiv-sintactic 

de dispunere structurală a versurilor în eseu “Cuvintele şi necuvintele în poezie”. 

        “Poezia este o tensiune semantică spre un cuvânt care nu există, pe care nu 

l-a găsit. Poetul creează semantica unui cuvânt care nu există”. Semantica precede 

cuvântului.“Poezia nu rezultă din propriile sale cuvinte. Poezia foloseşte cuvintele din 

disperare. Nu se poate vorbi despre poezie ca despre artă a cuvântului, pentru că nu 

putem identifica poezia  cu cuvintele din care este compusă. În poezie putem vorbi de 

necuvinte; cuvântul are funcţia unei roţi, simplu vechiului care nu suportă deasupra 

semantica sa proprie, ci, sintactic vorbind, provoacă o semantică identificabilă la 

modul sintactic”. 

        Stănescu vorbeşte de trei grupuri genetice ale poeziei: fonetic, morfologic şi 

sintactic. Primul, inferior se sprijină pe melos, pe incantaţie. Cel de-al doilea este 

arghezian şi se bazează pe confirmare “logodnică de-a pururi, soţie niciodată”, pe 

semantica vederii şi pe idea pipăibilă. Cel de-al treilea, major barbican, adună toate 

mijloacele la un loc. 

        “Poezia metalingvistică are ca sursă inspiraţia, suflată la urechea poetului, 

rând pe rând, de către Apollon sau de către Dionysos. “Nu credeam să-nvăţ a muri 

vreodată” sau: “Eu cred că veşnicia s-a născut  la sat”, sau “E timpul, toţi nervii mă 

dor”, ne atestă posibilitatea marii poezii care nu mai foloseşte nici unul din mijloacele 

poeziei. Versuri situate deasupra, metaforizând orice fel de alambic posibil, acesta îmi 

pare a fi timpul de tensiune semantică spre un cuvânt din viitor. Necuvintele (ca 

noţiune) sunt finalitatea  “scrisă a acestei poezii, superioară ideii de scris”. (Nichita 

Stănescu, Filozofia poeziei, Bucureşti, 1990, p. 39). 

        Prin urmare, Blaga şi Stănescu sunt – amândoi – poeţi moderni ai 

(ne)cuvintelor, care concep procesul de cunoaştere poetică a lumii, ca şi cei din şcoala 

de la Marburg – ca un proces infinit pe care “faptul”, “datul” sunt şi ea o problemă 

nemărginită, ca şi necuvintele.     
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU   

 

                             IN MEMORIAM   

        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Încă o mare personalitate a culturii româneşti ne-a părăsit, urcându-se în 

luntrea lui Caron, în singurătate, în tăcere, dându-şi poate obştescul sfârşit în sunetul  

Rapsodiilor lui Enescu sau a muzicii lui Vivaldi.  

     Vorbisem la telefon, în cursul lunii iunie cu domnia sa perfectând publicarea 

în revista ,, Gând Românesc” a unor lucrări inedite. În această convorbire a precizat: 

,, Aveţi drepturi depline să publicaţi în prestigioasa revistă ,,Gând Românesc”, toată 

opera mea inedită.” A fost un câştig enorm pentru revista noastră. Am stabilit să ţinem 

legătura. Spre finele lunii iunie şi insistent în luna iulie, am telefonat la nr de telefon 

mobil: 072495087.... sau fix 02133653... dar...tăcere. Am întrebat colegii de la 

Universitate sau foşti studenţi ce se întâmplă cu profesorul de nu răspunde! Mi s-a 

spuns că poate  a plecat la Arad, locul său de naştere. Am reluat apelurile... .Miercuri 

16 iulie, într-o după amiază ploioasă primesc un telefon de la Bucureşti: ,,Domnule 

Virgil Şerbu Cisteianu, domnul profesor universitar dr. Eugen Virgil Nicoară ne-a 

   Eugen  Virgil Nicoară 
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părăsit. A fost găsit decedat în locuinţa sa din Bucureşti.” După moartea soţiei sale 

Angela Colomei, profesorul trăia în singurătate, cu gândurile, mereu la opera sa, 

îngrijorat de ceea ce se va întâmpla cu ea.  A fost incinerat, joi 18 iulie 2014. 

             Ştiind că academicianul Dumitru Radu Popescu, reputat romancier şi 

dramaturg, actualmente directorul editurii Academiei Române, l-a îndrăgit şi cunoscut 

pe marele dispărut, i-am telefonat. Un moment a tăcut. Am simţit în glasul său o tristeţe 

adâncă, apoi a continuat cu o voce stinsă: Vezi, a mai dispărut o mare personalitate a 

culturii româneşti, un mare caracter şi unul dintre cei mai buni cunoscători din 

domeniul teatrului românesc şi universal. L-am întrebat cu acest prilej pe 

academicianul  D.R. Popescu: care este stadiul volumului al VI-lea  din Istoria 

Teatrului din perspectivă antropologică, care urmează să apară la prestigioasa editură 

a Academiei Române? Răspunsul A venit rapid: Ministerul culturii, nu a alocat încă 

nici un ban pentru editura Academiei!!? 

        Academicianul Dumitru Radu Popescu, la preţuit mult pe Eugen Virgil 

Nicoară şi în anul 2012 când acesta i-a depus cererea de primire în Uniunea Scriitorilor 

din România,  academicianul D. R. Popescu a scris o recomandare entuziastă. 

        Redăm mai jos cererea de primire în US cu scrisul olograf a lui Eugen Virgil 

Nicoară şi recomandarealui D. R. Popescu ambele inedite. 

         Prin dispariţia lui Eugen Virgil Nicoară cultura românească a mai pierdut 

una din marile sale valori. Dumnezeu să-l odihnească! 

         Începând cu acest număr, revista Gând Românesc va publica în serial, din 

opera marelui dispărut. 

 

         N.B. Am trimis un scurt necrolog la mai multe posturi TV din ţară. Nici unul 

nu a binevoit să publice acest necrolog. Dacă murea pisica Oanei Zăvoranu sau 

căţeluşa lui Gheorghe Hagi, erau în stare, nu numai să publice vestea, dar să şi ceară 

doliu naţional. Moartea unui om de mare cultură, ce mai contează!? Până când?! 
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Recomandare, 

  Sînt sigur că toţi colegii din secţia de Dramaturgie a Asociaţiei 

Scriitorilor din Bucureşti se vor bucura de primirea lui Eugen Virgil 

Nicoară în Uniunea Scriitorilor din România. 

  ,,Istoria Teatrului din perspectivă  antropologică`` ( în cinci volume: 

Antichitatea - Evul Mediu, Renaşterea - Barocul, Clasicismul- Iluminismul 

- Romantismul, Epoca marilor innoiri, Teatrul românesc contemporan) 

reprezintă o culme şi o mândrie a mişcării teatrului din România !                                                        

                                                            Cu entuziasm 

                                                       Dumitru Radu Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Eugen Virgil Nicoară în stânga şi D.R. Popescu în biroul 

                        directorului editurii Academiei Române    

 

 

ELISABETA MUNTEANU 
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                         Prof.univ.dr.Eugen Virgil Nicoară 

 
S-a născut la data de 28 Februarie 1934, la Arad. A absolvit secţia de teatrologie din 

cadrul IATC ILCaragiale Bucureşti în anul 1958. Licenţiat în Arte. Doctor în estetică de 

teatru – 1970, cu teza : Danton în dramaturgia universală. În perioada 1958 -1960 este 

redactor la revista Teatrul. Din 1960 funcţionează în învăţământul superior din Romania.  

A predat : Istoria teatrului universal, Istoria teatrului românesc, Istoria artelor 

plastice, Istoria artei spectacolului, studenţilor actori, regizori de teatru şi de film, 

studenţilor de la scenografie, etc. de la Universităţile: IATC (UNATC) IL Caragiale, 

Universitatea de arte Nicolae Grigorescu, Universitatea ecologică, Universitatea Spiru 

Haret – Facultatea de teatru. 

Istorii şi monografii de teatru : 

Realismul în Teatrul universal; Dramaturgia franceză interbelică; Cehov şi omul cu 

destin de astru printre semenii săi; Federico Garcia Lorca şi omul curat ca apa de izvor; 

Istoria teatrului din perspectivă antropologică: vol. I  Antichitatea, Evul Mediu; vol.II 

Renaşterea, Barocul; vol III Clasicismul, Iluminismul, Romantismul; vol.IV Epoca marilor 

înnoiri (1850-1940); vol.V Teatrul şi-a ieşit din matcă (1940 – 2010); Estetica artei 

spectacolului;. Teoria teatrului de-a lungul timpului. 

Studii şi comunicări ştiinţifice:  

O viziune cosmică asupra omului: Eminescu; Erou exemplar, om chinuit: Nicolae 

Bălcescu; Shaw: eternul feminin întruchipat de Candida, Judith, Ioana d’Arc; ,,Toţi copii 

lui Dumnezeu au aripi’’ în viziunea teatrală a lui O’Neill; Giraudoux şi omul ideal; 

Cocteau, eternul adolescent; Faust şi Mefistofeles, dubluri ale lui Goethe; Hamlet, 

aproapele lui Shakespeare; Neagoe Basarab în dialog cu el însuşi; Omul, minunea între 

minuni din Univers (Sofocle); Titanul, personificat om (Eschil); Pasiunea, ax al teatrului 

euripidian; Mihail Sebastian –marile comori sunt în noi înşine; Victor Ion Popa şi elogiul 

seminţiilor; Absolutul în viziunea lui Camil Petrescu; Vocaţia fiinţei de a se autodepăşi în 

teatrul ibsenian; Lucian Blaga şi arhetipurile românităţii; Radu Stanca, un cavaler al 

frumuseţii sufleteşti; Dramaturgul fidel lui însuşi: Horia Lovinescu; Mioriţa, Meşterul 

Manole, du-te vreme, vino vreme sau Valeriu Anania - omul cu o menire transfigurat în 

omenire; Procesul, ipostază a condiţiei umane (F.Durrenmatt); Torţionarii şi sărmanul om 

(Max Frisch); Între a şti, a avea şi a putea (Bertold Brecht); Există oameni oarecare? 

(Eduardo de Filippo); Claunul, numitor comun al timpurilor sale ( Dario Fo); 

Incomunicabilitatea, blestem sau factor înnoitor? (Eugen Ionescu); ,,Paravanele’’ 

dezvăluiesc stânjenitoare adevărturi  (Jean Genet);  Fericirea, cel mai frumos şi mai 

imposibil vis al condiţiei umane (J. Anouill);  

Un Ev Mediu deloc întâmplător astăzi (Romulus Guga);  Îngerii trişti, tulburătoare  

realitate contemporană ( D.R. Popescu); Suita de virajuri periculoase numită viaţa 

(Priestley); Tânărul furios între entuziasm şi cinism (J.Osbone); Absurdul american 

ipostază a intelectualităţii frustrate (E.Albe); Ce închisori-generoasele fundaţii (Vallejo); 

Cinci seri cât o eternitate (Volodin); Vânătoare de raţe sau de oameni? (Vampilov); Cum 

arată un Don Juan al zilelor noastre (Al.Sever); Iubirea, ,,misterioasă deşteptare a 

primăverii’’ (F. Wedekind); Poetul eleganţei sufleteşti (Oscar Wilde); Femeia, în ori ce 

Paradis, e Pomul (Paul Claudel); Sub semnul omului cu misiune în lume: Paul Anghel; 

,,Singur’’ şi printre dramaturgi (Marin Sorescu); Complexele psihologice sunt oare 
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benefice? (Tennessee Wiliam); Caleidoscopica diversitate umană (Arthur Miller); 

Ziditorul de lumi veghiate de har (Dan Tărchilă); Omul grotesc şi alter-egourile sale 

(Teodor Mazilu); Omul în care a explodat ,,libertatea’’ (J.P.-Sartre); Creatorul între Sisif, 

Prometeu şi Odisseus sau Albert Camus; Aşteptarea, anticameră a condiţiei umane 

(Samuel Beckett); Spectacolul de teatru hindus - iniţiere cosmică şi desfătare terestră; 

Teatrul antic grec oglindă a demn omenescului comparabil cu măreţia Zeilor; 

Reprezentaţiile commediei dell’arte şi majestatea sa Actorul; Spectacolul elisabetan 

precursor al teatrului din secolul XX?; Relaţia actori-regizori în teatrul românesc postbelic; 

Un miracol  universal: teatrul românesc din a doua jumătate a secolului XX; Regula de aur 

a Renaşterii: întrecerea creatorului cu el însuşi; Michelangelo şi lupta lui cu arta 

generatoare de extaz;,,Nu mă satur să fiu util’’, deviza lui Leonardo, postulat al creatoului 

din toate timpurile; Luchian cu a sa dârzenie biruitoare; Brâncuşi: inimă de copil, năzuinţă 

matură şi cuminţenie cosmică; Un pictor de geniu, Van Gogh, şi pustiitoarea  lui nevoie de 

iubire; 

Poezii : 

Anotimpurile; Angela Colomei; Psalmii mei; Cosmicul lampadofor; Angeliada; 

Demiurgii; Cei ce s-au dus şi-au devenit izvor; Evreul ideal; A pus în tine domnul 

nemargini de gandire; Rugăciuni făcătoare de minuni; Măria Sa Priveliştea; Mirificul 

taram Brancusi: Binecuvantata semintie; Evrei umanitati; Un cosmos roditor de 

vesnicii. 

Romane : 

Vulnerabilul invincibil; Romane cât floarea ,, nu mă uita ’’; Romane cât o lacrimă 

de cer senin; Romane cât un crâmpei de rai; Romane cât un diamant de rouă; Romane 

cât o licărire de stea; Romane cât un grăunte de muştar; Romane cât o adiere de dor; 

Romane cat un cosmic leac (I,II,III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 
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                                         Eugen Virgil Nicoară 

       Este absolventul primei promoţii  de 

Teatrologie - Filmologie  din învăţământul universitar 

românesc. Înzestrat cu calităţi excepţionale,  a fost oprit 

de Horia Deleanu, şeful catedrei de atunci, la Institut 

pentru a preda Istoria teatrului şi Istoria literaturii 

universale şi la  revista  Teatru unde a fost redactor şef.. 

Era un mare talent în domeniul criticii, eseisticii teatrale 

şi cinematografice.  

        A predat timp de aproape cinci decenii, 

perioadă în care s-a înscris ca un model de deontologie 

pedagogică.    Profesor model pentru studenţi, pentru 

ştiinţa de a-i stima şi stimula, de a-i incita şi dezvolta 

gândirea şi personalitatea indiferent de Universitatea 

unde a predat – I.A.T. ,,C.I.L.Caragiale”, Institutul de arte plastice ’’Nicolae 

Grigorescu’’, Universitatea Ecologică, Universitatea Spiru Haret. Până în ultima clipă a 

pregătit studenţi pentru doctorat 

  Numele său este încrustat pe tratate de Istoria teatrului universal şi românesc. Este 

autor al Teatrului francez între cele două războaie (împreună cu Angela Colomei), 

Federico Garcia Lorca şi omul curat ca apa de izvor, Omul nou în dramaturgia lui Cehov.  

   Celebritatea enciclopedică o va confirma prin Istoria Teatrului din perspectivă 

antropologică în şase cărţi, din care primele patru au apărut la editura Academiei Române19 

Eugen Virgil Nicoară a fost şi un scriitor deosebit de înzestrat şi original. A 

publicat volumele: Anotimpurile, Angela Colomei, Cei ce s-au dus şi-au devenit izvor, 

Evreul ideal, A pus în tine Domnul nemargini de gândire (Mihai Eminescu), Psalmii 

mei, Astronaut prin cosmosul Brâncuşi, Angeliada,  Străbătând o planetă albastră.  

  Lui îi datorăm romanul Vulnerabilul invincibil, din care aflăm povestea 

fascinantă a formării unui adolescent care aspiră să depăşească abisul unei cumplite maladii 

în favoarea unei înălţări sufleteşti al cărei principal mobil îl reprezintă  dragostea. Mai jos, 

cititorul poate observa un poster cu o parte din volumele sale de poezie şi proză. 

 O astfel de impresionantă creaţie îmbrăţişând spaţii atât de variate este apanajul 

elitelor intelectuale cărora Eugen Virgil Nicoară le aparţine. Şi pe care le onorează în mod 

elocvent     

                                            ***      

 

                                                           

19 Atragem atenţia exegeţilor operei marelui dispărut că Istoria Teatrului din perspectivă 

antropologi este o lucrare în şase volume şi nu în cinci. Acest lucru este confirmat şi de cererea 

sa de intrare în Uniunea scriitorilor, cât şi în discuţia pe vcare am avut-o telefonic. 

Revista noastră va publica, fragmente din această carte. Despre marele dispărut, aşteptăm veşti de 

la colegul său de Universitate, Zeno Fodor din Târgu Mureş(V.S.C.) 
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         OVIDIU SUCIU 

                         UN SPIRIT ENCICLOPEDIC 

  Autorul  ineditei şi spectaculoasei cărţi, 

Eugen Virgil Nicoară, este un ’’spirit 

enciclopedic, trăitor în lumea cărţilor şi 

ideilor lui Platon, Hegel, Kirkegaard, 

Unamuno, Eminescu, Shakespeare, 

Goethe, fiind câştigătorul tuturor pariurilor 

intelectuale – după cum aprecază cu fiecare prilej 

distinsa şi îndrăgita prof.univ.dr.Elisabeta 

Munteanu. 

   A scris şi publicat 26 de cărţi cu teme din 

variate domenii, de la Istoria teatrului 

Universal şi românesc până la poezii şi 

romane. A predat la mai multe universităţi Istoria 

teatrului şi a artelor plastice.  

   Studiile şi comunicările lui ştiinţifice, sunt consacrate unor personalităţi ca: 

Bălcescu, Show, O’Neill, Giraudoux, Cocteau, Shakespeare, Neagoe Basarab, 

Camil Petrescu, Mihai Sebastian, Radu Stanca, Valeriu Anania, Lucian Blaga, 

Eminescu, etc.  

     În cartea pe care o semnalăm şi o salutăm, autorul cultivă forma fixă a 

sonetului ( formă dificilă dar în cazul reuşitei, doldora de satisfacţii. A apărut acum 

800 de ani şi a fost superlativ ilustrat de Dante, Petrarca, Michelangelo, 

Shakespeare, Gongora, Goethe, Baudelaire, pe plan universal, şi de Emi-nescu, 

Mihai Codreanu şi Vasile Voiculescu, pe plan autohton. Sonetul se identifică de 

la început cu două fundamentale sentimente - prietenia şi dragostea, prilejuind mari 

descoperiri sufleteşti prin explo-rarea acestor universuri infinite) 

 Contribuţia lui Eugen Virgil Nicoară se înscrie în această magistrală tradiţie 

umanistă   - (Gazeta de Nord) 
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                          O carte de colecţie 
 

 Mă mândresc cu faptul că, în urmă cu mulţi ani, l-am remarcat pe Dumitru 

Nicodim la o rubrică de „poşta redacţiei” la care primeam opt sute, nouă sute şi 

uneori chiar o mie de scrisori pe lună. Eram asediat, pur şi simplu, de necunoscuţi 

care voiau să devină scriitori. Un motto posibil al acestei extraordinare afluenţe 

de candidaţi la glorie era cunoscuta strofă eminesciană: 

„Multe flori sunt, dar puţine/ Rod în lume or să poarte,/ Toate bat la poarta 

vieţii,/ Dar se scutur multe moarte.” 

 Necunoscutul care semna „Dumitru Nicodim” avea să poarte rod, am ştiut 

de la început asta. Şi aşa s-a întâmplat. I-am urmărit apoi de la distanţă evoluţia. 

M-am bucurat pentru fiecare succes al lui. Dintre toate cel mai mult m-a bucurat 

cel repurtat cu romanul Casa lui David, referitor la propria sa familie, pe care 

comunismul a prins-o sub şenilele lui de oţel. Ca şi Marin Preda, care i-a înălţat, 

prin Moromeţii, un monument de cuvinte tatălui său, Dumitru Nicodim l-a salvat 

definitiv de la uitare pe bărbatul care i-a dat viaţă. Un bărbat adevărat, care a 

înfruntat comunismul cu o dârzenie şi un curaj greu de imaginat azi. 
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 Dumitru Nicodim este el însuşi un personaj cu o biografie 

neconvenţională şi plină de dramatism, care a luptat cu viaţa şi s-a realizat într-

un mod spectaculos, ca inginer constructor, cercetător, inventator, bioterapeut, 

ziarist şi scriitor. Foarte originală este poezia sa, care nu seamănă cu poezia la 

modă azi, deşi exprimă întrutotul spiritul vremii noastre. 

 Iată chiar acest volum, compus din două părţi, Romariada şi Omariada, 

dintre care cea de-a doua pare imaginea în oglindă a celei dintâi. În versuri 

sacadate, după modelul celor scrise de Dimitrie Bolintineanu în secolul 

nouăsprezece, autorul captează ceva din emoţia stranie a iubirilor din secolul 

douăzeci şi unu. El valorifică ingenios ideile ştiinţifice fulgurante din mintea unui 

erou al timpului nostru: 

„Când iubita mea mă strânge-n braţe fine de meduză,/ între mare şi faleză se 

deschide o ecluză,/ gândul fuge la geneză şi în vidul din osmoză,/ viitorul prinde 

frunze, iar trecutul e-n hipnoză!” 

 Dar tot el se întoarce în treacăt la Vechiul Testament, alegând din el un 

episod pitoresc şi tratându-l în maniera unui François Villon: 

„Aţi aflat? Bătrânul Lot a fost îmbătat de fete/ şi apoi o noapte’ntreagă s-au 

iubit pe îndelete./ Omul e cu Lot asemeni. Bea un pic şi apoi iubeşte/ cu profundă 

împăcare, tot ce-n pat se nimereşte.” Romariada îi este adresată direct lui 

Dumnezeu, în faţa căruia poetul desfăşoară comedia umilinţei (cu un farmec 

literar care, fără îndoială, îi place şi Celui-de-Sus): 

„Muscă rătăcită-n aer vin la Cina cea de taină/ Doamne şi-am să vă încaer cu 

un bâz de mare faimă/ Mă alungi? Revin îndată. Mă ucizi? De palma Ta mor/ Fă-

mă muscă Doamne-odată că de mâna Ta mi-e dor.” 

 Catrenele din Omariada îi sunt închinate poetului persan Omar Khayyam 

(ca spovedania supremă a lui Kazantzakis - lui El Greco). Dar şi aici apare o 

simpatică notă de parodie, de un rafinament care nu poate decât să-l încânte pe 

un cunoscător: 

„Legiunea de pahare cu soldaţi fără picioare/ ţi-o predau ţie Omare, du-o-n 

luptă fă-i să zboare/ să cutreiere pământul cu aromă şi culoare./ mie lasă-mi doar 

catrenul să mai cânt o zi sub soare.” 

 Cartea aceasta de poezie este o carte de colecţie. Ea trebuie degustată vers 

cu vers, având savoarea vinului vechi. 

Poetul este ceremonios şi grav, deşi aparent se joacă. Spune totul despre sine, 

dar, până la urmă, pe neobservate, se înfăşoară într-o mantie de cuvinte, care îl 

face şi mai misterios. 
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 IRONIM MUNTEAN 
             

                                Viața ca vis, lumea ca poevste 
 

 Scriitor poliedric și prolific Gheorghe Jurcă 

excelează în proza fantastică și dă prin „Calul din oglindă”, 

Editura Grinta Cluj-Napoca, 2013, unul din cele mai 

valoroase romane ale sale revelându-i esența romantică prin 

atotputernicia visului, fantezia luxuriantă, sentimentul 

naturii pitorești și exotice, cultul istoriei și al mitologiei 

(biblice, grecești, orientale) și al fabulosului folcloric, 

patosul descriptiv și retorica hiperbolizantă, gustul antitezei 

și mai ales fascinația eternului feminin. „Calul din oglindă” 

este o utopie epică amplă care proiectează în mit toposul păduratic și mineralizat al 

Babiloniei cu lumea ei de fantasme de vâlve ale băilor, cu cohorta de vedenii, stafii, 

năluci, năzăriri, lumea aurului Apusenilor surprinsă într-un moment de răspântie, 

oameni „aflați la fine de Ev Mediu” și când „Tăvălugul înnoirilor intrase și-n 

Babilonia” (p. 73). Țara aurului, reală, este una a contrastelor „Dar pe lângă aur 

există crimă, sânge, răutate, durere, lacrimi, vieți distruse” (p. 155), scriitorul o 

înlocuiește cu una imaginară, rod al visului creator, plasată pe tărâmul basmului, 

cum ne sugerează chiar din titlul romanului, Macedon „murgul cel iute și nărăvaș 

de culoarea albă cu o pată neagră în frunte” pe care stăpânul său Nicon Solomon, 

după ce l-a adăpat cu o „vadră plină de șampanie” și i-a dat să hăpăie „vreo două 

kile de pișcoturi” l-a introdus în locanta Carpatia din Abudanahar și „când și-a 

văzut chipul în oglinzile mari de pe pereți, a început a necheza și mai tare, s-a 

ridicat în două picioare și cu cele din față a făcut țăndări oglinzile de pe perete” 

(p. 79) este asemenea calului lui Făt Frumos din poveste, de care stăpânul este 

mândru. Dublura din oglindă – imagine iluzorie a realului – este rodul transfigurării 

prin actul de creație, prin purificare de zgura cotidianului, se încarcă cu semnificații 
simbolice, literatura împlinindu-și funcția cathartică. Paralela viață-poveste este 

lait-motiv obsedant în roman, scriitorul fiind convins, asemenea uneia din eroinele 

sale, „că de fapt tot ce e sub soare sau mai presus de soare, de stele, în fine, tot 

universul nu e decât o fantastică poveste” (p. 155), iar „basmele sunt adevărate, 

ele se ridică ca un fum, ca o ceață de pe jăratecul realității” (p. 186) „Iar lumea 

fără povești e o lume urâtă” (p. 191). 

 Babilonia imaginară crește prin inventivitate toponimică din elementele 

unei geografii reale cu munți, mine de aur, văi, păduri, floră și faună luxuriantă, 

încărcată cu virtuți simbolice, localități rurale și urbane, dar mai ales ființe 
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aparținând acestei geografii a existenței pe care Gheorghe Jurcă o explorează ca 

orice romancier care-și fixează o miză în actul creației, împlinind un imperativ de 

care Milan Kundera vorbea: „Romanul nu examinează realitatea, ci existența. Iar 

existența este câmpul posibilității omenești, tot ceea ce poate deveni omul, tot ce 

este el capabil să facă”. Spațiul epic este o geografie mitică: Babilonia, 

Abudanahar, Campania, Bălgrad, Comana, Surduc, Prastia, Fântânele, Valea 

Agaleii, Hodopa, Stejăriș, Pocreaca, Dobrana, Vârtop, Pleșcoaie, Volbura, Părăul 

Mamoniei, Ciorăști, Valea Roșie, Creasta Cocoșului, unele toponime au sonorități 
stranii, sugestii evocative, transpunînd acțiunea în tărâmul fabulos, aproape de 

fiecare dată transferul din real în imaginar făcându-se în somn pe poarta visului, 

romancierul insistând asupra acestei „poietici” a basmului, Gheorghe Jurcă 

detaliază acest mecanism apic: „moleșeala o apucă, o stare de somnolență dulce. 

[...] Somnul i-a fost plăcut, deoarece simțea în mrejele lui cum îi inundă pieptul, 

era ceva mentolat, plăcut […] Cine știe cât ar mai fi dormit dacă în fața ei nu s-ar 

fi oprit un cal alb, în spinarea căruia se afla o fată de o frumusețe nepământeană, 

încât Iuliana s-a speriat. Amazoana aceea era îmbrăcată într-o rochie lungă, de 

culoarea rozmarinului și avea pletele lungi, deșirate pe umere de o culoare care 

întrece și auriul strălucitor al soarelui. Prin genele ei stufoase i s-a părut că fata 

din spinarea murgului semăna cu sora ei cea mare, plecată acum departe, în țări 

străine. 

 Femeia din cârca murgului aducea mai mult cu  o nălucă, o fantasmă... 

venită „tocmai aici pe dealurile noastre pline de scaieți și de șerpi”... „în spinarea 

acestui cal superb” (p. 183) și-l folosește ca procedeu prin care se trece din tărâmul 

real în cel al visului, în inima poveștii despre viață, moarte, iubire, fericire, 

proiectate în timpul mitic, tridimensional, într-un roman realist-magic asemenea 

unora din literatura sud-americană pe care Gheorghe Jurcă o frecventează asiduu. 

Visul și memoria sunt vehicolele pe drumul dintre cele două tărâmuri ale existenței 

sondate de romancier: cel real, (trecut și prezent), trăit ori evocat și consemnat de 

istorie, și cel imaginar, fictiv (suport al idealului, al aspirației spre împlinire 

supremă, spre perfecțiune). 

 Comunicarea dintre cele două tărâmuri se realizează constant pe calea 

visului, existând simetrie compozițională, corespondențe simbolice: Și copilul 

Nicoruț plecat după ciuperci urmează o aventură a drumului (este drumul spre 

centru al lui Mircea Eliade, aventura spre țintă, presărată cu dificultăți, încercări, 

probe inițiatice, pentru atingerea idealului), întâlnește corbi, șerpi (agenți ai 

maleficului), adoarme pe tăpșanul verde și i se pare că se plimbă prin Edenul „unde 

totul i se părea deosebit de minunat” (p. 148). Trezindu-se, dă peste o gaură, o hudă, 

un tunel, în care aruncând o piatră, după un timp apar „limbi mari de flăcări galben-

aurii, care spre marea lui uimire, nu ardeau, îți puteai petrece mâinile, picioarele 

și nu simțeai nicio fierbințeală. […] Apoi din gaura aceea neagră s-a ridicat trupul 
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unei fete mlădie […] Zâna avea în picioare niște conduri de aur și-n păr flori pe 

care nu le mai văzuse nicăieri. Ochii îi erau ca peruzeaua de aur, așa cum poți citi 

numai în basme. «Iată, și-a zis în sinea lui Nicoruț, că basmele sunt adevărate, că 

miturile, legendele nu pot fi puse la îndoială…»” (p. 154). Fata vine „de la capătul 

lumii” de pe tărâmurile unde „se află izvorul cu apă vie”. Fata dispare pe același 

horn, iar acasă, în coș, în loc de ciuperci, găsește „bulgări de aur” spre mirarea 

părinților, iar în ziua următoare îmbrăcat în straie de sărbătoare a pornit spre Huda 

aceea, s-o cheme pe Cezareea, cuprins de fascinația visului, „totul e să crezi cu 

putere în vis” (p. 158). Și Iuliana Nicon, plecată cu vitele la păscut în Poiana Miresei, 

adoarme și e trezită de „o zână care călărea un cal alb ca spuma laptelui […]era 

așa un fel de nimb, o aură, o umbră cu plete blonde și lungi și o rochie de culoarea 

rozmarinului”. În somn îi intrase, prin gură, un șarpe în trup, și-l va elimina, tot pe 

gură, cu ajutorul unui vraci, și peste o vreme, în aceeași Poiană a Miresei, șarpele îi 

răsplătește suferința îndurată cu „un șirag de perle și figurine din aur, niște cercei” 

și brățări tot din aur pe care „dacă ai să le vinzi vei câștiga o mulțime de bani” 

urându-i „noroc în viață și să iubești cu înfrigurare căci viața fără dragoste nu 

înseamnă nimic” (p. 187). 

Lumea aurului, cu băieși coborâți în subterană în tovărășia vâlvelor morții, cu 

holoangări siliți a fura aur pentru subzistență, iar inaugurarea căii ferate înguste și a 

locomotivei mici echivalează cu apariția balaurului din poveste: „prima garnitură 

de vagoane ce vor sosi aici, trase de o locomotivă neagră ca un piton, slobozind 

nori de fum și cenușă, devenise acum furnicar răscolit de o ploaie cumplită sau de o 

furtună năpraznică” (p. 172), este surprinsă într-un roman monografic în dimensiune 

economică, socială, istorică (rememorează Răscoala lui Horea, revoluția de la 1848 

condusă de Craiul Apusenilor, Avram Iancu), culturală, etnografică și mitică. 

Alcătuit din treizeci de capitole, romanul ne trasează viziunea asupra vieții unei 

lumi dintr-un spațiu simbolic și un timp circumscris calendarului cosmic, natural 

istorisind din perspectiva naratorului omniscient într-o structură circulară și biplană, 

corespunzătoare celor două tărâmuri (real și supranatural) cărora le aparține o 

umanitate diversă tipologic pe care Gheorghe Jurcă o portretizează remarcabil, 

despre care povestește rememorându-i istoria fabuloasă sau îi descrie geografia 

existențială. Tehnica narativă amintește de „O mie și una de nopți” înscriind destine 

efemere în timp etern, cum constată unul din personaje – Agaleo de la Valea Aglaeei 

– călător pe drumul vieții: „Timpul trecea deși înțelepții spun că timpul nu trece 

niciodată, ci oamenii trec prin el, de la naștere spre moarte” (p. 193). Drumul lui 

Agaleo este tot unul inițiatic, odată cu oprirea vrăjită a cailor ce-l duc cu șareta spre 

un castel din Campania: „Se trezi ca dintr-un vis și văzu cum o femeie sau ce-o fi 

fost, dar e sigur că aducea cu o femeie îmbrăcată toată în alb, din cap până în 

picioare și purta în păr o diademă de pietre rare ce străluceau în amurgul sângeriu 

ca un foc stelar” (p. 193). Deturnat din drumul său de vedenia Ursula, scos din timp, 
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este dus într-un castel situat într-un spațiu închis și „o lume căzută în 

decreptitudine”. Leo este inițiat într-un „fel de a face amor ezoteric”, Ursula spre 

a-l reține până la ivirea zorilor „începu să joace rolul Seherezadei” (p. 202) 

povestindu-i parabola a trei cedri din Liban care au petrecut „veacuri îndelungate 

cugetând la viață, la natură, la oameni, la moarte” (p. 203) și care vor fi martori ai 

vieții lui Isus (conform Bibliei). Remarcabilă este arta punerii în scenă a acțiunii 

prin intremediul dialogului, căruia îi restituie funcția lui primitivă, de a crea 

tensiunea și a schița caractere, impunându-i oralitate, ori nuanță protocolară, umor 

ori tentă autentică, prin enumerare de antonime:  

„- La noi guguloaiele astea de dealuri, prin pădurile astea umbroase s-au 

amestecat întotdeauna nălucirile, năzăririle cu viața parcă neieșită din găoace, 

adică visul cu trezia, somnul cu nesomnul, aproapele cu departele, dorința cu 

chinul, iubirea cu ura sau când trebuia să fie noapte era zi, sau toamnele făceau un 

salt peste ierni și din pajiștile gălbejite țâșnea plină de trufie iarbă…” (p. 66), 

gravitate, ori solemnitate mitică, familiaritate și reflecții paremiologice. 

„Calul din oglindă” este și o cronică fabuloasă de familie ale cărei generații 
coboară din mit și se reîntorc acolo: Hurduzeu și Mamula Mortisia ajungând la 

vârsta personajelor biblice (peste 100-150 de ani) înfruntând parcă efemeritatea 

umană și trăind mitul eternei renașteri prin experimentul metempsihozei, al 

reîncarnării, al întrupării în natură: „O nicidecum, am fost și eu așa ca voi, am trăit 

peste o sută de ani, și după ce mi-am făcut familia bogată, săturându-mă de viață, 

am ținut să plec, să mă duc undeva. N-am vrut să fiu îngropat în pământ, unde să 

putrezesc, să mă mănânce viermii, ci am ales o altă cale. Am vrut să intru într-un 

copac, unde nu ajunge apa la mine, căci mă ocrotesc frunzele, iar viermișorii aceia 

care trăiesc prin scoarța copacilor îi ciugulesc păsările, așa că… Vă dați seama. 

Nici hainele pe mine nu s-au stricat. Stau fain-frumos la odihnă veșnică și nu numai 

atât, dar mai ies uneori noaptea când cerul e plin de stele și foșnesc iepurii, vulpile, 

șoarecii de câmp prin ierburi și stau de vorbă cu necuprinsul. Căci din necuprins 

am plecat și nu mai am cum vorbi cu el, ci numai cu depărtările cele nevăzute, 

nebănuite” (p. 144). 

Mamula, (soția lui Hurduzeu), „a intrat în peretele 

casei. Și ea se zice că a ieșit din perete, mai tânără și mai 

frumoasă precum era fată tânără și a plecat la oraș, la 

Abudanahar. Unii, cică ar fi întâlnit-o, dar și-a dat numele 

fals. Mortisia zicea că o cheamă. Fiul ei cel mai mic Nicon 

a dărâmat casa, vrând să-și construiască una mai 

arătoasă, deoarece dăduse norocul peste el să intre în 

posesia unei averi fabuloase, peretele în care sta ascunsă 

Mamula nu l-a putut dărâma și au fost nevoiți să-l 

încorporeze în noul zid, dar la un an, acea parte din perete s-a prăbușit singură, 



 37 

semn că Mamula părăsise locul din perete” (p. 145). Fusese proorociță, vestise 

apocalipsa care s-a abătut prin patru ani de ploi căzute asupra Babiloniei. L-a iubit 

sincer pe Craiul Apusenilor, și el intrat în legendă încă din timpul tragicei lui vieți. 
De aceeași stirpe este Nicon Solomon, fiul lor, căsătorit cu Drozileea, dar având trei 

fete din relația, din afara familiei, cu Radiana Paradis: pe Cezara, Iuliana și Niculina, 

toate trei crescute în familie, având biografii spectaculoase, Cezara fiind întruparea 

eternului feminin și al cărei mister fascinează pe oricine, dar mai ales pe protagonist: 

Tezeo Amorin, „nebun de dragoste” urmărind-o mereu pe Cezara în Babilonia și la 

Viena, deși era căsătorit cu Violeta și ar fi putut fi tatăl fetei la a cărei primă vedere 

„a simțit o bruscă săgetătură în inimă și sângele i s-a urcat valuri-valuri la cap. 

[…] A simțit că inima îi urcase în tâmple, că simțise o săgeată care-i străbătea șira 

spinării. Fata care trecea plină de voluptate, de solemnitate, amestecată cu un soi 

de lascivitate, de senzualitate, îl atrăgea într-un fel ocult, magnetic” (p. 6). Imaginea 

ei misterioasă va căpăta, după cunoașterea ei la Viena, unde era studentă la litere, 

noi dimensiuni, iar biografia se îmbogățește fiindcă toți din neamul Hurduzeu sunt 

„juma pământeni, juma întruchipări sosite din alte spații” (p. 189). 

Nu doar prin povestea vieții familiei Nicon impresionează, prin care sondează 

în arhaic și ancestral, în straturile de profunzime ale fabulosului folcloric și mitic 

este memorabil eposul lui Gheorghe Jurcă, ci prin capacitatea de a crea viața, 

întruchipată în oameni vii, în personaje arhetipale, simbolice, reprezentative atât 

prin radiografia eternului feminin (în care excelează) la cele menționate adăugând 

pe Hiperboreea, Ema, Fausta, Maria Faliciu, Zorița, Ana Montana, ci și zecile de 

personaje masculine, multe memorabile: Ilie Corobăț, Aprilie Pileață, Lazarin 

(ceasornicarul înmormântat cu un ceas care „continua să măsoare timpul și în 

copârseu. Iar mulți spun că l-au auzit și-l aud bătând orele, minutele și secundele 

când trec prin țintirim” (p. 114), Teofil Hedrea, dar și personajele istorice-eroi ai 

Apusenilor: Horia și Avram Iancu, inseriate tipologic, definite caracterologic, 

remarcabil portretizate personajele sunt individualizate prin inventivitatea 

antroponomastică cu mare forță sugestivă. 
Stilul expresiv când încărcat, arborescent hiperbolizant enumerativ, când rafinat, 

reflexiv și gnomic dă strălucire descrierilor luxuriante de peisaje acut senzoriale, pitoresc-

exotice, cromatice, apocaliptice: Nori negri forfoteau ca niște bivoli mugind într-un fel de 

sinistru deasupra văii. Deși era ceasul când ar fi trebuit să fie lumină, căci mai era mult 

până ce cădea seara, nu se mai vedea nimic[…]. Toate satele au fost cuprinse de o vijelie 

îngrozitoare...” (p. 62), tablouri de interior, antropomorfizate, ori sinestezice, cu inserții 
lirice acute filtrând și note magice din vrăji, descântece ori prin spiritualitatea atică, 

meridională și conturând o lume a contrastelor, de paradis ori infern ca și istoria greu 

încercată a acestei lumi simbolice a Babiloniei. 
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Roxana Pavnotescu 

 
                                Jurnalul Doamnei Bovary   
                            (Note de lectură pe marginea unei cărţi  

                                inedite a doamnei Sabina de Rochefort) 

 

„Domnişoara Bovary în New York” 

aduce o lume de personaje ce se mişcă şi 

vorbesc în culisele cărţii. Peste ani, obosite şi 

excedate de atâta analiză, detaşate de 

creatorii lor, personajele trăiesc într-o nouă 

dimensiune.  Tărâmul literelor se 

intersectează cu cel al peliculei; artele se 

întâlnesc şi se completează.  Dacă, snobul de 

Woody Allen a plimbat-o pe Emma Bovary 

pe străzile Manhattan-ului, „singurul care a 

înţeles ce era în sufletul ei”, Berthe iese şi ea 

din cartea lui Flaubert şi intră cu tot cu  

jurnalul mamei sale în universul ficţional al celebrului scriitor american: George 

Downlake.  Berthe, fiica Emmei Bovary se opreşte la primele note ale jurnalului 

şi se revoltă că autorul nu a spus adevărul: „il n’a pas dit la verite”  - îl persiflează 

pe scriitorul gras şi nespălat, duhnind a vin prost şi ţigări ieftine … ce declară cu 

insolenţă că Madame Bovary c’est moi. Orice carte este o mistificare şi orice 

istorie se poate scrie în o mie de moduri.  Importantă însă rămâne vocea 

personajelor, ele vorbesc dincolo de carte, libere şi autonome.  Jurnalul Emmei 

scris cu cerneala violetă a ochilor ei, rămâne o enigmă, la care nici zeii creatori 

Flaubert sau Downlake nu au acces. 

Berthe nu pare să-şi caute un autor în sens pirandellian; îi aduce scriitorului 

un mesaj din partea prietenei sale,  Lily Monroe,  librăreasă la Paris. Aşa zisa 

Leggy Lily (renumită prin perfecţiunea picioarelor ei), a petrecut cu zeci de ani 

în urmă o noapte de neuitat în braţele tânărului om de litere. Întâlnirea, ce-i va 

marca restul vieţii, eşuează într-un incendiu ce-i va încheia cariera de streap-teusă 

la New York. Întoarsă în ţara de baştină, devine o avidă cititoare a operei 

faimosului scriitor şi expertă în literatură americană. Marele magnat literar este 

ademenit într-o cameră din Manhattan, similară celei în care l-a primit Leggy Lily 

cu mulţi ani în urmă, de frumuseţea, graţia şi feminitatea Berthei,  dar mai ales de 

jurnalul mamei sale, Emma Bovary, care-l va face şi mai celebru. Şi pentru că 

destinul amânat temporar revine ciclic să-şi ceară drepturile, timpul răsucit face 
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o piruetă şi se întoarce în acelaşi punct, în camera de hotel rezervată pe numele 

aceleiaşi Monroe. De data aceasta, scriitorul moare în incendiul izbucnit în 

condiţii similare, nu înainte însă de-aşi desăvârşi opera… 

Fascinat de intimitatea budoarului noii eroine, Downlake pregăteşte deja 

titlul  (de faţă) al noii sale cărţi în timp ce o aşteaptă  să se întoarcă de la farmacie.  

La vârsta de 70 de ani, nerăbdător să intre în posesia insolitului jurnal, Downlake 

se simte din nou  tânăr gândindu-se la femeia splendidă ce-l va face deopotrivă 

fericit şi faimos; descrierea ei – cu ochii saşii şi înguşti ca ai unei leoaice – gata 

să-l devoreze, trimite la Nichita Stănescu: „Leoaică tânără, iubirea”.  Ca un 

Barbă Albastră retras în castelul său, aşteaptă s-o alăture pe Berthe celorlalte 

femei  ale sale întinse pe rafturi de care se bucurau tâmpiţii când îi citeau cărţile 

înainte să se întoarcă la nevestele lor grase. Aici firul narativ se întrerupe, sau 

mai exact face un nod prin care se leagă imperceptibil, recursiv cu lumea cărţii 

lui Downlake în care Berthe pătrunde prin farmacie, ca printr-un văl al Mayei. 

Farmacia serveşte aici ca portal între cele două lumi ficţionale ce constituie 

romanul în roman: locul unde se întâlnesc Berthe şi Eric pentru că amândoi suferă 

de dureri de cap. 

Berthe împarte destinul nefericirii mamei sale, dar povestea ei e alta. 

Proiectată într-o lume modernă, unde nimănui nu-i pasă ce faci ori cine eşti, 

feminitatea şi spiritul ei liber, lipsa prejudecăţilor nu mai deranjează nici măcar 

spaţiul primitiv şi habotnic al lumii arabe.  Spre deosebire de mama sa, Berthe 

întâlneşte iubirea adevărată  într-o lume strălucitoare şi fastuoasă, la care Madame 

Bovary a visat o viaţă întreagă. Tânărul artist, frumos, generos şi prosper care o 

iubeşte până la adoraţie, moare subit de cancer pulmonar şi o lasă cu un copil în 

pântece să bovarizeze prin lumea exotică a piramidelor. În Cairo, copilul moare 

în urma şocului survenit într-un accident de maşină şi  Bertha se întoarce 

amnezică la New York  unde trăieşte, nu la fel de autentic, cu un negustor de artă. 

O scrisoare ce soseşte din lumea arabă îi readuce memoria şi viaţa ei ia un alt 

curs. Destinul fiicei croită după modelul mamei este altul şi nu se finalizează în 

moarte pentru că moartea survine simbolic şi vremelnic în prezenţa iubirii. 

Tanathos ucide pentru totdeauna, mai întâi Erosul,  apoi fructul lui, dar viaţa 

continuă şi se împlineşte în alte dimensiuni.  

În ciuda clişeelor stereotipe ale poveştii, scriitura nu lasă loc melodramei. 

Expunerea directă, frustă se adresează cititorului cu o mare forţă de expresie. 

Moartea cu izul ei de mere verzi şi frunze de muşcată soseşte imperceptibil, pe 

vârfuri şi schimbă destinul personajelor. Sub semnul ei, marea iubire –  episodul 

cu Eric – se consumă frugal dar intens, apoi o însoţeşte mai departe în timpul 

călătoriei în Egipt. Aici, tonul relatării coboară la ralanți; detaliul, filigranul şi 

lentoarea orientală prevalează. Fabulosul expunerii amplificat de exotismul 

geografic amintesc de scriitura sud-americană. Portrete din lumea arabă: Hasim, 

negustorul celei mai bune cafele din lume, Aziz – şoferul ce-o invită la el acasă 

unde o cunoaşte pe fetiţa lui, Hadiha, se conturează magnific... 
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Firul narativ se structurează cinematografic într-o  suită de cadre lungi ce se 

frâng înainte de termen  aducând o tentă de mister şi suspans: cadrul iubirii 

perfecte cu Eric, călătoria în Egipt, întoarcerea în New York – aventura cu Paul, 

ultimul cadru – scrisoarea Hadihei şi deschiderea către un nou plan existenţial. 

Primul cadru se întrerupe cu jurnalul lui Eric, fără a se preciza demersurile ce 

pregătesc cadrul doi – vizita la Cairo. Accidentul de maşină e revelat abia la 

sfârşitul cărţii, este exclus  din episodul Cairo. El lasă să cadă un alt văl al Mayei 

ce aşează personajul într-o neprecizată uitare. Cadrul New-York curmă brusc, 

fără explicaţie, relaţia cu Paul, negustorul de artă. Ultimul cadru – vizita Hadihei 

– anunţă manuscrisul neterminat al marelui scriitor ce moare în timpul 

incendiului. Legătura dintre cadre se realizează prin câteva pagini în scriere 

cursivă, cu valoare explicativă – ca inserţiile de text din filmele mute – sunt 

tablouri ce completează portretul poliedric al Berthei din perspectiva celorlalte 

personaje. În fapt este un fals portret pentru un fals personaj; Bertha nu este decât 

o monadă. Periplul Domnişoarei Bovary la New York este o poveste cu mulţi 

autori şi un singur personaj. Personajul este jurnalul Emmei Bovary la care Berthe 

se raportează şi face constant referiri.  Berthe este destinul Doamnei Bovary 

proiectat într-o societate liberă după ce-a moştenit averea lui Lhereux. Autorii se 

anunţă pe rând: Flaubert, Sabina de Rochefort, Downlake, Eric – care ţine un 

jurnal, Paul – iubitul de circumstanţă al Berthei, Hasim – negustorul  de cafea din 

Cairo. Autorii secunzi reprezentaţi de personajele cărţii  (Hasim, Eric, Paul) 

vorbesc  în raccourci despre Berthe, cu detaşare, luând pe rând rolul 

povestitorului. Berthe este glasul frustrărilor şi suferinţelor lor, al amintirilor sau 

iubirilor eşuate din tinereţe la care încă mai visează după modelul: Madame 

Bovary c’est moi.  Prin Berthe, Eric îşi reabilitează mama alcoolică şi decăzută. 

Se crede responsabil pentru accidentul fatal de maşină în care-i mor ambii părinţi 

pentru că a dorit moartea mamei care-l făcea de ruşine; asemănarea cu mama este 

izbitoare şi toată dragostea refuzată mamei dezgustătoare o răsfrânge asupra lui 

Berthe. Negustorul de cafea, Hasim proiectează în Berthe iubirea lui de tinereţe 

cu o franţuzoaică pe care o părăseşte pentru că nu-i poate face copii. Cu toată 

fascinaţia feminităţii, a frumuseţii şi a prieteniei ce i-o arată, Hasim are rezerve 

faţă de Bertha, pentru că recunoaşte în ea eşecul unei iubiri de tinereţe pe care o 

regretă şi acum. Paul, negustorul de artă, personaj dandesc, căruia îi place să pară 

ce nu este, vede în Bertha pe soţia profesorului de chimie, prima lui experienţă 

erotică cu o fiinţă frivolă ce-i este inferioară. Deşi recunoaşte superioritatea şi 

calităţile Berthei, nu o poate detaşa de modelul ei adolescentin şi prin urmare nu 

poate s-o iubească. În fapt, discreţia, lipsa de curiozitate, de posesivitate, trăsături 

ce contrazic ideii de femeie în accepţia sa, îl intrigă şi încearcă să demonstreze 

contrariul. Chiar şi pentru Leggy Lily, Bertha este tot o proiecţie:  ea înţelege 

legătura dintre Downlake şi marele scriitor francez şi descoperă în Berthe Bovary 

pe fata tânără şi frumoasă de odinioară ce a fost  pentru o singură noapte amanta 

marelui scriitor. Berthe iese din carte pentru a îndeplini dorinţa prietenei sale. 
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Aşa cum o demonstrează secţiunile de text în scriere cursivă, toţi autorii 

scriiturii de faţă, legitimi sau secunzi, bovarizează …, după cum, nu mai puţin – 

autoarea – parcă ar vrea să ne spună şi ea că:  Berthe c’est moi. 

Sabina de Rochefort locuieşte din 2002 la New York – oraşul în care 

personajul său de împrumut îşi consumă  într-un mod original dramele cu toată 

încărcătura lor ereditară şi livrescă. Autoarea a terminat institutul I.A.T.C., 

secţia de teatrologie şi filmologie şi a lucrat la Redacţia Culturală a Radio-

Televiziunii Române până în 1997 când a plecat să trăiască o vreme la Cairo.   

 

 

   

                                           New York, iulie 2014 
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TEREZIA FILIP 

ACADEMICIANUL GHEORGHE PĂUN – 

UN IMAGINAR LIRIC SUBTIL, INTELECTUALIZAT, 

LUDIC 

          Când un academician de 

reputaţie europeană în matematici şi 

informatică scrie poezie, e vorba cu siguranţă 

de o ascensiune pe treapta cea mai de sus a 

percepţiei realului şi a enunţului metaforic 

esenţializat. Atunci poezia e un popas în acel 

loc luminos pe care Ion Barbu îl întrezărea în 

tărâmul înalt al geometriei. Ca poet, 

academicianul Gheorghe Păun prilejuieşte 

cititorului/criticului o delectabilă peregrinare 

printr-un univers liric pe cât de elevat, pe atât 

pitoresc, rezultat din jocul imaginaţiei sale 

prodigioase şi din abila vehiculare a 

cuvântului. Țesătura lirică a poemelor confirmă cât de mult jocul metaforei şi al 

simbolizării poetice se înrudeşte cu limbajul matematicii. 

          Arta lirică Titlul volumului De trecere şi petrecere – EdituraTiparg, 

2013 – acoperă cu puterea de esenţializare a unei formule matematice 

problematica lirică a celor circa 100 de poeme din pagini. Meditaţii sau 

debordante reverii lirice, unele anecdotice, altele imnice şi elegiace, transcriu 

metaforic şi simbolic tema enunţată lapidar de titlu – viaţa ca petrecere şi trecere 

prin lume. Textul și maginarul indică tipul şi stilul auctorial, neo-modernist, dar 

cu filiaţii în tradiţia lirică interbelică sau chiar mai departe în timp. De-o factură 

rafinat-intelectualizată, poemele interferează note lirice distincte. Enunţuri alerte 

în tuşe de pastel alternează cu secvențe meditativ-reflexive iar poemele baladești 

inserează descrierea ori anecdota cu accente parodice și, peste toate, se întrețese 

fin vălul ironiei înseninând poemele și atenuând amprenta elegiacă intensă pe 

alocuri.         

          Nu poate fi decât o delectare lectura unor astfel de poeme, senine în 

fond, căci detașarea față de anedoctica proprie asigură distanța necesară 

cuprinderii adevărului în formula versului. Citind îți confirmi că există un spirit 

al locului ce iscă poezia modelând inefabil sensibilitatea umană, inspirându-i 

tonalitatea de neperceput şi de netransmis în alt chip, decât pe cale poetică. Un 

spațiu cu ondulaţiile şi ritmurile lui iscă în chip subtil stările fiinţei, încât 

melancoliile, bucuriile, elanurile şi deliciile sufleteşti nu reverberează 
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pretutindeni în lume la fel. Aşa se face că poeţii din Argeş se exprimă liric altfel 

decât ardelenii sau moldovenii, iar românii altfel decât poeții Rinului sau Loirei. 

Rezident în Curtea de Argeş, academicianul Gheorghe Păun îmbogățește acel 

topos de la care, printr-o relaţie de reciprocitate, capătă, la rându-i, o energie 

spirituală aparte. Domnia sa a iniţiat şi conduce acolo o excelentă revistă de 

cultură – Curtea de la Argeş – în ale cărei pagini semnează nume prestigioase, iar 

CIC (Clubul Iubitorilor de Cultură) întrunește periodic personalităţi culturale în 

agape spirituale de invidiat. Cărturarii – poeți, cercetători, artiști – sunt fructele 

de aur ale pământului rodind ca un dar al locurilor în care se nasc, în care se 

instalează, pe care le locuiesc. 

       În acest al 4-lea volum liric care distinge de departe profilul liric al lui 

Gheorghe Păun, virtuozitatea intelectuală interferează liric fantezia, ludicul, 

ironia cu nota meditativ-reflexivă și cu tonalitatea elegiacă destul de frecventă. 

Ființa în trecere se risipește ori se salvează de la risipă în momente de petrecere 

transcrise poematic și relevant simbolizate. Alchimizând clipele de bucurie şi de 

graţie, clipele de reverie și melancolie, contopindu-le ori distingându-le într-o 

modalitate epicureică, poetul celebrează viaţa. Dincolo de originalitate, o filiaţie 

de viziune şi de textualizare îl situează pe Gh. Păun într-o onorantă galerie lirică. 

Note din lirismul rafinat al lui Pillat asociază ecouri din Minulescu ori 

melancolice tonuri bacoviene, în timp ce abstracte enunțuri metaforice îl 

înrudesc, explicabil, pe autor cu Ion Barbu. Între latura orientală și cea istoric-

imnică, între un imaginar idilic şi jocul modern al metaforei, poemele prilejuiesc 

veritabile delicii intelectuale şi sufleteşti. Criticului îi rămâne doar să constate 

sensibilitatea și abilitatea poetului de-a rafina versul într-un mod aparte. Bine 

strunite imaginar şi stilistic, poemele de trecere şi petrecere probează 

autenticitatea și esenţa lirică rară a poetului academician. 

      Teme și simbolizări lirice O frumuseţe limpede şi o reflexivitate senină 

– „mioritică” i-aș zice – tematizează frecvent condiţia eului în lume. Spațiul, 

timpul, întâmplările, contextele desenează destinul, menţin eul captiv într-un 

anumit orizont sau chiar în materia propriului trup, îl supliciază, îl repudiază ori 

îl bucură şi inspiră, dictându-i tonalitatea și mesajul versurilor. A visa 

intelectualizat, elegiac ori ironic, la propria condiţie subsumată timpului, lumii, 

trupului efemer – simbolizat de cruce ori de săgeată, de ipostaze diferite ale 

materiei – lut, plantă, piatră, copac sau bob de grâu în încolțire – înseamnă a 

codifica liric propria traversare prin lume. Jocul pur al minţii, spiritualizat şi 

abstract, conferă poemelor lui G. Păun nota autoironică plasând eul în înrudiri și 

postùri lirice celebre, de Don Quijote (Destin I) – „Cu chivăra căzută,/ Captiv, 

închis în zale,/ din vremea revolută” (p.8), ori de ins cu trup fragil – „cărbune de 

plop” înfășurat în „aripa fald” ce ține laolaltă ființa (Destin II, p.9). Materia în 

forme diverse circumstanțiază eul.  Lutul, haină temporară, apasă și supliciază 

ființa, îmbrăcând scânteia de lumină cerească. Poetul e coștient de această povară 
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clamează: „Dezbracă-mă doamne, de lutul/ Ce-n țărnă îmi leagă făptura[…]/ 

Mă spală de glod în lumina,/ Ce-nchisă și-n mine e parte.” (Rugă I, p.10). Lutul 

din spaţiul  natal e și motiv de imprecație: „Cât te urăsc, țărână din Cicănești, 

nesătulo!” (Plângere, p. 21) sau de intonație elegiacă: „S-a uscat și crapă lutul 

înspre tâmple/ Și din osul frunții gândul dă să plece…” (Spre lut, p.49) 

         În trecere prin lume și în  petrecere cu ea, eul se prezintă ba ca un 

solitar captivat de cântecul lumii, de sunete și de teoreme – „Zdrumicat în 

teoreme/ Am uitat și ceas și loc...” (Chemările, p.11), ba în postură de cavaler ce-

şi zornăie armura prin orizonturi străine (Dioramă anadaluză, p.45) ori prin 

glodul altor cetăți: „Hidalgo străin,/ Mă poartă arsura/ Prin glodul străin/ Să-mi 

zornăi armura.” (Hidalgo, p. 66), sedus de miraje diverse (Jurnal guadaquivir, 

p.64), ori înrobit de bunăvoie iubirii pentru fata cadiului, (Himeră, p.69) – dar 

mereu melancolic, rătăcitor în căutarea fericirii. În orizonturi româneşti e fascinat 

de simboluri precum Ana cea eternizată în piatră – „Muta-m-aș în piatră, Ană, la 

tine,/ Să ținem tovarăși, cupola pe umeri.” (Spre Ana, p.12) – rănit de Moldova 

(Lacrimă, p. 56, Cântec de rană, p.67), copleșit de Eminescu, (Eminescului  I, 

p.47, Eminescului  II, p. 68) și de Ştefan, în reverenţe imnice sau elegiace.  

        Unele poeme glosează filosofic ori ironic pe seama sinelui, apelând 

simboluri culturale şi mistice din cele mai sugestive. Crucea indică designul 

trupului – „De crucea mea căzută și greoaie,/ Dezleagă-mă la vreme potrivită 

[…]/ Primește-mă-n Cuvânt și-n Unul care/ Împachetează lumea asta-ntreagă – 

(Rugă II,p.57) – iar săgeata, o metamorfoză a crucii, e simbol fluctuant pentru 

ritmul şi destinul eului în lume, când cu vârful spre cer, pierdută în lumină: 

„Săgeata din măduva luminii mele/ Are vârful spre cer/ Țintindu-l,/ Vibrând 

odată cu arcul.”(Mirarea ostenelii, p.70), când căzută în humă: „Căderea măcar 

are urmă – în humă/ Pierdută menire, pierdută săgeată.”(Pierdută săgeată, 

p.76). Arcul și vârful de săgeată indică polarizarea unui destin neliniştit pentru 

care zborul e o decantare din materialitate, iar lutul şi corpul – forme precare ale 

nemuririi (Rugă III, p.73). Invocată adesea, aripa intră în același registru simbolic 

cu săgeata. Ambele sunt locomotori ai înălțării. Săgetătorul, motiv dinamic 

obsesiv, îl definește și pe poetul născut în decembrie.   

          Feminitatea apare în ipostaze din cele mai diverse. O cadână, o 

întrupare vegetală „cu ochi de lucernă”(Cântec de verde), „odalisca 

întunericului” – simbol morbid (Kilometrul 47), un ispititor „înger căzut cu ochii 

verzi”(Jurnal de pândar), o știmă „cu ochii vineți” (Cântec știmei), o ciudată „cu 

gust de absint” (Cântec ciudatei), o ipostază de vrăjitoare ori o himerică „străină 

cu ciorapul mov” (Baladă în mov), o „stewardesă” zărită în trecere la semafor 

(Semafor), o Ană, fiară-gitană în patetice  ritmuri andaluze (Cântec andaluz) ori 

o Gipsi, dansatoare înflăcărată (Dansatoarei) frecventează reveriile lui Gh. Păun 

în iluzorii jocuri imaginare. Aceste ipostaze sunt nu doar fascinante descripţii 

poetice, ci şi voluptoase reverii, himere lirice, joc pur al fanteziei ce 
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experimentează imaginar  realitatea. Alchimizând concretul și reveria, eul din 

poeme visează ludic și erotic voluptăţi de alcov într-o deplină libertate a 

imaginației. Seducție și vânare de himere (precum în poema Pseudokynegetikos), 

exaltare și melancolie, poemele academicianului Gh. Păun se citesc cu încântare, 

prilejuind veritabile exerciţii de virtuozitate lirică, momente în care jocul 

imaginar captivează, delectându-l tot atât de intens pe cititor, cât pe poetul ce a 

declanșat reveria. 

          Ochiul, simbol omniprezent în designurile lumii, ia forme diverse în 

poeme, de la ochiul feminin, verde, fascinant şi obsedant, albastru întunecat, la 

ochiul de la ciorap, la ochiul lunii, ochiul Meduzei ori ceasul ca un ochi ce 

stagnează pe zidul unei gări defuncte. Poetul se percepe pe sine în notă 

autoironică – ca un sacerdot, vândut șarpelui (p.105), un „ceasornicar de 

curcubee” (p.108), rob „înlănțuit” ori „pierdut în lâncedul Bizanț” (p.102), un 

Manole ziditor, ce trudeşte necontenit –  „tot scrijelind în stei” (p.80) – la 

dezgroparea pepitei, ori dăruind ca pe o comoară versul său – rodie, simbolic fruct 

al creaţiei și rodirii (Poetul şi rodia, p.81). Înşiruind ori deșirând cifre, reparând 

aripi de fluturi, săpând în piatră ori deambulând între Sud și Nord sunt gesturi ce 

vizează simbolic destinul poetului. Atmosfera baladei barbiene de tip balcanic-

oriental e reînviată de anecdotica poemelor Hogea-n piață (p.43) și Isarlîk (p.39) 

– cetate încercuitoare, „fără scăpare”, limitând, fărâmițând eul într-o lume-

mozaic. Prezenţă rizibilă, persiflată prin pieţe, Hogea e exponent acestei lumi în 

care înţelepciunea e mixată în cotidianul mozaicat ce striveşte și-amestecă de-a 

valma eul său vitregit, degradat, de nimic.  

         Edgar – fantasma unui alter ego rătăcitor, reverberând în obsesivul 

„nevermore” ecouri din Edgar Allan Poe, parafrazează destinul poetic ce-l 

vizitează intempestiv pe autor, ca într-un joc (Seara, Edgar, p.51, De-a Edgar, 

p.52). Stranii viziuni din poeme ca Big Bang invers, Kilometrul 47, Vis de seară, 

Ploaie incertă, Noapte cu stafii primesc rezonanţe modern-existenţialiste. Poeme 

ca Omega, Zenon, Între Gauss și Papus, Algebră, Căutând Numărul subsumează 

starea lirică unor instanțe și trasee  emblematice de cunoaștere. Alunecare, 

cădere, trecere reprezintă o legitate de care poetul ia act în poeme cu tentă 

melancolică precum Curgere, Cădere, Resemnare, Alunecos nisipul I și II, Panta 

rhei.  

         Privirea poetică percepe în real alchimia lucrurilor şi a fiinţelor în 

devenire, fărâmițarea sau curgerea, stratificarea, fuziunea, sedimentarea. În 

transparenţa aerului andaluz, ochiul decriptează stră-vedenii din vechime 

populând invizibil lumea extrem-occidentală cu fantasmele sutaşilor romani și 

convoaie de arabi cuceritori. (Dioramă andaluză) Privirea poetică intensă și 

analitic-meditativă, acționează asupra lucrurilor contemplate până la fluidizarea 

realului, la dedublare și frangibilitatea limtei ce separă realul de imaginar. 

Contemplarea unei ploi dezlănțuite (Ploaie incertă), sentimentul de solitudine 
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vesperală (Vis de seară) ori obsesia umbrei nopții (De teamă, p.40) intensifică 

starea poetică până la imaterializarea și întrezărirea fantasmei lucrurilor. La un 

moment dat real şi imaginar curg unul în celălalt, îşi inversează locul, sensurile, 

rosturile, iscând poezia.  

        Bine strunit, versul lui Gheorghe Păun curge lin în albia poemului, în 

figuri poetice fără cusur, căci metafora, alegoria, simbolul ating o virtuozitate 

lirică şi semantică de mare supleţe şi frumuseţe. Poemele sale înalță poezia cu 

treaptă spre locul acela luminos din înaltul tărâm al cunoașterii abstracte. 
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UN DIALOG AL GENERAȚIILOR CU ANA BLANDIANA  
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Dădeau teii în floare când noi, absolvenții promoției 1967, strigam  catalogul 

în Sala Pușkin de la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca. Mirosul acela 

inconfundabil al teiului, legat direct  de sesiunea examenelor de vară din 

studenţie, a rămas toată viaţa noastră o amintire specială, poate nu lipsită de un 

anume dramatism sufletesc, amintire în care refăceam mereu acolada tradiţională 

de la biletul de examen tras cu teamă şi până  la nota,  de obicei,  maximă, pentru 

că de obicei noi învăţam cu toată convingerea şi rezultatele erau pe măsură. Da, 

reveneam în Cluj cu bucuria unei  întâlniri colegiale, acum  când vârsta de 70 de 

ani la cei mai mulţi dintre noi  dădea un farmec aparte acestei revederi, întinse pe 

3 zile de program cultural, în care s-a făcut la Mânăstirea Nicula pomenirea 

colegilor noștri de promoție plecați la Bunul Dumnezeu, alături de lansarea, şi ea 

tradiţională, a cărților recente ale Anei Blandiana. Prin forța lucrurilor, prezența 

celebrei noastre colege a fost totdeauna garanția reușitei revederilor la Cluj.  La 

propunerea pe care eu am făcut-o, de a ne revedea anual, de fiecare dată într-un 

oraş unde s-a stabilit câte unul dintre colegii noştri, ca astfel să cunoaştem zona 

culturală în care el vieţuieşte, se recunoaște că cele două întâlniri de la Sibiu din 

anii  2008 și 2009 au avut și ele farmecul lor special, rămânând de referinţă, atât 
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ca organizare cât și ca deschidere academic-culturală, pentru colegii care au 

participat.  

    Neîndoios că momentul cel mai special a fost pentru mine  în acest an la 

Cluj-Napoca, inconfundabila noastră Alma Mater,  conferința pe care celebra mea  

colegă  de grupă a ținut-o la Facultatea de Teologie Ortodoxă, unde tema 

prezentată de Ana Blandiana lega martiriul „Domnitorului de aur”, cum îl numeau 

turcii pe Constantin Brâncoveanu, de suferințele provocate de autoritățile 

comuniste în închisorile  unde intelectualii perioadei interbelice suferiseră cele 

mai umilitoare opresiuni.  

Comemorarea  lui Constantin Brâncoveanu, al cărui martiriu pentru credința 

în Dumnezeu se profilează la tricentenar ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

tulburător, chiar imposibil de urmat, a fost marcată în toate colțurile 

românismului din țară și dincolo de frontierele  ei.  Ascultând-o, tânăra generație 

de  teologi  din Cluj putea medita asupra replicii cutremurătoare pe care tatăl 

martir o dădea fiilor lui: „...bogățiile și viața ne sunt pierdute. Trebuie să ne  

îngrijim să nu ne pierdem sufletele.” Supremația Semilunei asupra Crucii s-a 

transformat într-o apoteoză a Credinței și presa europeană a consemnat tragicul 

eveniment din 1714 de la Istanbul. Pe Brâncoveanu  folclorul l-a  perenizat ca 

„Boier vechi și domn creștin”, personalitate emblematică sintetizând idealul de a 

descinde din rădăcini de neam și de a apăra spiritualitatea creștină. Mai apoi, 

martiriul lui Horea a avut fascinantul rol de a-și asuma afirmația că dreptul la 

răzvrătire a fost dictat de împăratul habsburgic însuși. Istoricul Gh. Brătianu, care 

a prezentat originea poporului român, a fost  obligat de autorităţile sovietice să 

amputeze Basarabia, dar a refuzat să dea sovieticilor argumentul științific 

solicitat, ca astfel ei să justifice ocuparea Basarabiei. S-a jertfit spre a nu infirma 

adevărul istoric și astfel a murit la Sighet la nici 55 ani. 

La polul de sosire al demonstrației, apar intelectualii antrenați în lupta 

anticomunistă, prezentați în Cartea morților de Romulus Rusan.  Dintre cei 2000 

oameni ai bisericii condamnați, 221 erau slujitori ai bisericii, fie preoți, călugări, 

prelați cenzurați de moarte. În 1962, când noi cu suflete entuziaste tocmai intram 

în facultate, la închisoarea din Gherla  un preot era ucis cu coada măturii băgată 

în gât, pentru că nu acceptase să cădelnițeze cu excremente. Grotescă a fost şi 

ideea ca la Aiud peste mormintele celor muriți în închisoare să se fi construit 

cocini de porci. Exemplele de atrocități nu puteau să nu cutremure întreaga 

asistență la această conferință pe care Ana Blandiana a citit-o cu un glas tremurat 

de emoție, vecin cu plânsul profund al sufletului ei impresionat de  faptele tragice 

pe care le evoca. Ascultând-o, mi-am amintit de  intervențiile colegei mele de 

grupă în anii facultății, când Doina Rusan, cum o cunoscuserăm noi ca studentă, 

ne uimea la seminarii prin gândirea mai profundă ca a oricăruia dintre noi, prin 

vibrația sensibilă în interpretarea de text literar, prin cunoștințele de obicei mai 
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bogate despre tema pusă în discuție. Ascultată cu smerenie și încremenire în 

amfiteatrul noii clădiri a facultății, conferențiara a combătut ipoteza întemnițării 

numai a celor 14 episcopi greco-catolici, ea ţinând să numere și pe cei ortodocși, 

care au avut același tratament. Modul cum le-a rostit numele dădea acestei evocări 

valoarea unei pisanii, de pe care nu puteau lipsi nici preoții executați pentru că 

ajutaseră grupurile de partizani ascunși în munți, unde astfel  continuase lupta 

anticomunistă. Între ei, grupul Arnăuțoiu al celor 4 preoți executați fără milă. 

     În ultimii 20 de ani s-a creat o bogată literatură memorialistică din 

experienţa tragică a închisorilor comuniste. Adevărul este că în temniţele 

comuniste s-a creat o unire în credință, iar desființarea bisericilor greco-catolice 

nu a folosit decât comuniștilor. După opinia conferenţiarei, nici  în prezent nu au 

rost atacurile ortodoxe împotriva greco-catolicilor și nici invers. Preotul  ortodox 

Coman, tatăl Anei, avea un foarte bun prieten, pe Grigore Maxim, care era 

episcop greco-catolic. Se pot enumera atâtea exemple de modele coborâtoare din 

stirpea lui Constantin Brâncoveanu, martirul îngropat nu la Mânăstirea Hurezi, 

unde el își pregătise mormântul, ci la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou, locaș 

aflat la km 0 al capitalei.  La Sighet, trupurile celor morți erau îngropate fără 

cruce, cu brazdă, ca să nu mai poată fi recunoscuți. Prin anii ’70 urmașii lui 

Brătianu și Maniu au primit demonstrativ câte un schelet, care de fapt nu erau ale 

acelor mari oameni politici care intraseră în închisori.  Un caz a fost al preotului 

Florea Mureșan; adevărată personalitate, el fusese arestat în 1952 și trimis la 

Canal, ca și alți 700 de preoți. Rugându-se la Dumnezeu să scape cu viață, el a 

jurat că va ridica o biserică, ceea ce avea să se chiar întâmple și biserica înălțată 

prin osârdia lui se află în  Munții Țibleșului. Tot el a ridicat o școală și un pod, 

dar o altă năpastă s-a abătut asupra lui și, din noua condamnare la Aiud, el nu a 

mai supraviețuit. Cunoscând asemenea destine, Ana Blandiana a ținut la Sorbona 

o conferință despre suferința românească, ce trebuie înțeleasă ca o zestre adusă 

patrimoniului european. Jules Michelet avea dreptate să considere că „istoria este 

mai ales geografie”, dacă avem în vedere că suferința celor 50 de ani ai 

comunismului a fost prețul creării omului nou, cel cu creierul spălat și lipsit de 

memorie, a celui care astfel și putea să fie manipulat. Fără îndoială că omul nou 

este opera primordială a comuniştilor, care au aplicat cămașa de forță a 

corectitudinii politice proliferate de ei în scopul anulării criteriilor binelui și 

răului, a uitării tradiției. În realitate, memoria nu este drum spre trecut, ci cale 

spre făurirea viitorului, pe care nu-l poți edifica decât uitându-te în oglinda 

retrovizoare a trecutului. Ura este combustibilul principal al istoriei. După 300 de 

ani, modelul lui Constantin Brâncoveanu continuă să existe, fiind o dovadă că 

suntem vii. 

  Memorialul durerii de la Sighet are amenajată o cameră specială dedicată 

preoților ortodocși, catolici și neoprotestanți, reprezentați împreună, așa cum ei 
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suferiseră în închisorile comuniste din România. Cei doi plămâni ai credinței 

românești sunt bisericile surori, cea ortodoxă și cea greco-catolică. La fel de mult 

impresionează în muzeu camera lui Nicolae Steinhardt și Cimitirul săracilor. 

Acest muzeu atât de special, din care vizitatorii ies cu fețele  transfigurate de 

emoție, nu s-a edificat  cu ajutorul vreuneia dintre biserici. 

 Întreaga asistență a ascultat conferința cu răsuflarea întretăiată, parcă 

mulțumită că retrăirea imensei suferințe, despre care Ana Blandiana vorbea, nu a 

făcut-o să izbucnească în hohote de plâns. Nu, ea nu a plâns, cum eram gata să 

credem în fiecare clipă, dar a semănat ceva minunat în suflete prin vorbele ei 

vibrând de o mare trăire a tragediilor istoriei românești. În mințile tinerilor, care 

nu au traversat anii cei năprasnici ai comunismului, s-a  întemeiat o nouă 

responsabilitate. Da, studenții teologi au datoria  asumării conștiente a acelui 

trecut, care îi obligă la atitudine trează, întrucât datorită jertfei înaintașilor, 

credința lor religioasă s-a păstrat viguroasă în acele condiții de represiune 

comunistă, așa cum nu a rezistat în societatea de consum din Occident.  

     Timpul acordat conferinței a fost dublat de cel al dialogului poetei cu sala, 

semn de normalitate greu cucerită în vremea din urmă, după sechelele 

comunismului care redusese publicul la tăcere. Vedeam acum formată cutezanţa 

tinerilor teologi de a exprima o opinie liberă. Curiozitatea manifestată de public 

cu lejeritate, pe care o constatasem la conferințele mele ținute la Universitatea 

Humboldt  din Berlin în anul 1999 sau la Universitatea Harvard din America în 

2007 am descoperit-o, în sfârșit (!), și la auditorii români din amfiteatrul clujean. 

Aceasta, pentru prima dată! Faptul că, de la profesori la studenți teologi, audiența 

a fost electrizată de ideile conferinței a făcut ca și întrebările puse de tineri să 

curgă în cascadă, dovedind că la început de secol XXI problemele viitorului 

românesc nu lasă nepăsător acest tineret ortodox, ci dimpotrivă.  
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RODICA SAGAIDAC 

    NICHITA STĂNESCU ŞI MODERNITATEA 

ŞOCANT(IV) 

O dată cu volumul 11 elegii, intrăm în altă 

zonă a poeziei stănesciene, dominată de 

„abstractism”, care a prezentat serioase dificultăţi de 

receptare în epocă.  

Aşezat sub semnul poeziei „meditative” sau 

„cognitive”, abstractismul se regăseşte şi în Laus 

Ptolemaei, însumând particularităţi vădite la nivelul 

exterior, al formei, al imaginii şi, de asemenea, în 

legătură cu organizarea discursului. Dacă în 

volumele anterioare apărea bine conturat decorul 

natural, cu elemente de floră şi faună, acum acesta 

apare doar accidental, noutatea lui constând în 

prezenţa conceptelor filozofice şi a noţiunilor ştiinţifice, care apar supuse unui imagism 

sui-generis. 

A fost remarcată deja reprezentarea antropomorfică a abstracţiunilor: „Destinului 

meu îi e foame,/ destinul meu se hrăneşte cu alte destine./ El se hrăneşte ca să fie hrană 

la rându-i,/ ca să fie hrană altui destin/ cu mult mai mare.// El paşte ca să fie păscut,/ 

bea ca să fie băut,/ înfulecă vrând să fie înfulecat,/ înghite ca să fie înghiţit.”(Axios, 

Axios, Laus Ptolemaei) 

În limitele unei sintaxe formale, poetul lansează dezinvolt afirmaţii scandaloase din 

punct de vedere ştiinţific: „Firile contemplative iubesc raţiunea./ Raţiunea a mutat 

pământul/ din mijlocul existenţei/ şi l-a făcut să se rotească în jurul soarelui./ Raţiunea 

a demonstrat aceasta, cu cifre, dar nu şi cu înfăţişări ale cifrelor.” (Despre firile 

contemplative, despre ce spun ele şi despre unele sfaturi pe care am a le da, Laus 

Ptolemaei); debitarea „adevărurilor” nemaiîntâlnite stă însă sub semnul lucidităţii 

creatoare, ale cărei indicii le desprindem şi din titluri. 

În Laus Ptolemaei, un titlu ca Trecerea de la noţiuni la poezie, împotrivire la 

aspectul pietros al versurilor de până acum ne aşează pe terenul lirismului, simulat, 

desigur: „O, am fost un om frumos/ şi subţire, foarte palid./ Trunchi avui de chiparos/ şi 

miros de crin noptatic”. Un alt titlu, Ciudă pentru prea puţinele sentimente exprimate în 

jurul ideilor este, un reflex al aceleiaşi lucidităţi, care pozează, simulând 

„sentimentalismul” ţesut în jurul ideilor. Toate acestea amintesc de tehnicile 

postmoderniste, în care autorul, ca stăpân absolut al textului, iese din ficţiune pentru a da 

indicaţii cititorului.  

Un alt teritoriu al abstractismului îl reprezintă universul cantorian al cifrelor, al 

punctelor, al liniilor drepte, pe care poetul le ipostaziază diferit. În poemul Un om de cal, 

obiectele din sfera sensibilului imediat se reduc la un punct: „Punctul şi cu iarba sunt 

cât un punct./ Punctul şi cu iarba şi cu pământul/ şi cu soarele/ şi cu stelele şi cu tot 

cerul/ sunt cât un punct./ Egale între ele şi cât un punct/ faţă de ceea ce este”; şi chiar 
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cifrele sunt abolite în favoarea aceluiaşi punct: „Nu există doi/ Calul şi cu mine suntem 

un punct./ Nu există trei/ Drumul şi calul şi eu/ de-a-ncălare pe el/ suntem un punct.// 

Nu există patrul/ şi nici cinciul/ şi nici şasele…” În alt poem, elementele constitutive ale 

universului cantorian sunt înzestrate cu luciditate: „ – Vai mie, de trei ori/ vai mie./ După 

ce-am dat numerelor cea mai înaltă/ luciditate/ pe care-ar putea s-o aibă un număr,/ 

după ce/ am dat trezie, punctelor,/ cea mai înaltă trezie,/ iată, acum,/ eu însumi dacă mai 

pot/ să mă arăt în visul/ vreunuia care doarme…’’ (Aleph la puterea aleph, Laus 

Ptolemaei). Altă matematică prezintă raportarea poetului la o lume ordonată, condusă 

după reguli precise, în raport cu care universul stănescian stă sub semnul aleatoriului. 

Am putea spune că în acest poem ordinea slujeşte drept pretext pentru declanşarea 

„dezordinii” imaginaţiei: „Noi ştim că unu ori unu fac unu,/ dar un inorog ori o pară/ 

nu ştim cât face./ Ştim că cinci fără patru fac unu/ dar un nor fără o corabie/ nu ştim cât 

face./ Ştim, noi că opt/ împărţit la opt fac unu,/ dar un munte împărţit la o capră/ nu ştim 

cât face./ Ştim că unu plus unu fac doi/ dar eu şi cu tine,/ nu ştim, vai, nu ştim cât facem.// 

Ah, dar o plapumă/ înmulţită cu un iepure/ face o roşcovană, desigur,/ o varză împărţită 

la un steag/ face un porc,/ un cal fără un tramvai/ face un înger,/ o conopidă plus un ou,/ 

face un astragal…// Numai tu şi cu mine/ înmulţiţi şi împărţiţi/ adunaţi şi scăzuţi/ 

rămânem aceiaşi…// Pieri din mintea mea!/ Revino-mi în inimă!” 

La observaţiile enumerate se pot adăuga şi altele, care, din punctul de vedere al 

naturii textului, se pot încadra în experimentarea formulei unei descrieri exacte, bazate 

pe minuţia observaţiei şi pe abordarea unui ton impersonal, obiectiv, detaşat. Chiar prima 

elegie a volumului indică o ruptură definitivă cu poetica descripţiei metaforice din prima 

etapă a creaţiei. 

Au fost remarcate, de asemenea, mai multe particularităţi ale organizării descriptive 

a discursului poetic. Dintre acestea amintim retragerea din enunţ a mărcilor prezenţei 

descriptorului, prin urmare, ni se propune „o descripţie cu aer «scientist»”, cum se 

prezintă, de pildă, Elegia întâia, sau, în acelaşi poem, „obliterarea referinţei”. 

Similitudinile de tehnică poetică din opera lui Nichita Stănescu şi cea a lui Eminescu au 

făcut pe mulţi critici să vadă în obscurul „el” un semn al increatului, alţii au citit Elegia 

întâia ca fundamentare a ontologiei poetice prin figurarea relaţiei dintre ego şi logos (Ion 

Pop şi Ştefania Mincu).20 În ceea ce ne priveşte, esenţială ni se pare aici ceea ce Oana 

Chelaru-Murăruş descrie ca fiind instrumentare a unei „tehnici verbale de ambiguizare”, 

prin crearea unui stil sui-generis („tendenţios”, „oracular”), care stabileşte relaţia dintre 

persoana subiectivă şi o „alteritate înglobantă”, inaccesibilă cunoaşterii. În acelaşi fel, şi 

poemul Omul-fantă, interpretat de o mare parte a criticilor ca o ilustrare a principiului 

hegelian al devenirii, rămâne o demonstraţie obscură, esenţială fiind cultivarea unei 

maniere ambiguizatoare şi abstractizante a discursului, obiectul descris rămânând opac. 

Aceeaşi tehnică, „descriptiv-expozitivă”, va fi reluată de Nichita Stănescu şi în 

câteva texte din volumul Laus Ptolemaei, în care am remarcat deja, construirea polemică 

a unor reprezentări „ptolemeice” ale lumii, în limitele unor structuri sintactice perfect 

                                                           

20 Este vorba de volumul lui Ion Pop, Nichita Stănescu – spaţiul şi măştile poeziei, Editura 

Albatros, Bucureşti, 1980 şi de cel al Ştefaniei Mincu, Nichita Stănescu între poesis şi poiein, 

Editura Eminescu, Bucureşti, 1991 
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simetrice. În poemele acestui volum „funcţia metalingvistică” este „secundată de cea 

referenţială”. Tehnica conţine în subtext subtile efecte parodice. 

 

                          Excentricitatea imaginii şi a limbajului 

 

O altă particularitate a scrisului stănescian, care îl diferenţiază de lirica interbelică 

este dată de transformările operate la nivelul imaginii şi limbajului. 

Imaginarul poetului, punctat în primele volume de ecouri avangardiste, în opera de 

maturitate atinge cote maxime, prin aceea că adăugă la caracterul excentric al imaginii 

excentricitatea limbajului. Opiniile legate de componenta vizionară a poeziei sale sunt 

variate şi contradictorii. Eugen Negrici o pune sub semnul „asociativităţii digresive”, a 

„delirului imagistic”, hrănit de un „demon experimentalist”.21 Lui Dumitru Micu acest 

„vizionarism oniric” îi aminteşte de pictura suprarealistă a lui Salvador Dali, de 

„suavitatea creată prin umor cerebral” a pânzelor lui Juan Miro, de „fantazările 

riguroase” ale lui Marx Ernst ori de modernismul naiv al lui Utrillo, cu care Nichita 

Stănescu nu stabileşte neapărat raporturi stricte de filiaţie.22 Alex. Ştefănescu crede că 

Nichita Stănescu practică un „vizionarism modern” apropiat de science-fiction, care 

seamănă mai mult cu „diagramele din laboratoarele ştiinţifice” decât cu tablourile onirice 

ale suprarealiştilor, prin controlul cerebral al fulguraţiei imaginative.23 O altă părere, 

contrară celei de sus, o susţine Nicolae Manolescu, care consideră că Nichita Stănescu 

se desparte de suprarealişti prin refuzul reprezentării haotice a lumii şi prin refuzul 

descentrării umanului, prin edificarea unei viziuni fundamental antropomorfe.24 

În ceea ce ne priveşte, credem că cele mai importante particularităţi ale imagismului 

în cazul de faţă, aşezat sub semnul unei reprezentări nonfigurative a lumii, evidenţiază 

libertatea asociativă a imaginilor, conexiunile ascunse dintre obiecte, ca şi destructurarea 

referenţialităţii, trăsături specifice poeticii suprarealiste. Una dintre ele o reprezintă 

înzestrarea abstractismelor cu organe anatomice. Astfel, poetul vorbeşte de ideea care 

„are gură-n călcâie” şi „se hrăneşte mergând”, de „cuvântul cu dinţi”, de „pleoapa cu 

dinţi”. În Laus Ptolemaei este reprezentată imaginea grotescă a „mai-marelui”, care „nu 

are gură”, „gustă vorbirea”, „are dinţi la urechi,/ se hrăneşte cu sunetul cuvintelor./ El 

are dinţi la nări,/ se hrăneşte cu mirosul cuvintelor,/ dar nu are gură, nu,/ (…) n-are în 

locul gurii nimic (…) cum este nimicul dintre stele/ cum este nimicul dintre degete” 

(Axios, Axios). 

O altă particularitate o constituie mult reproşatul metaforism exacerbat. Imaginile 

tributare acestuia sunt surprinzătoare prin noutate: „Luni e un măr,/ marţi e o pară, iar 

miercuri/ e un strugure agurid.” (Fructe înainte de a fi mâncate, Necuvintele); cuvintele, 

„sfărâmîndu-i- se-n dinţi” sunt „ca nişte oase ale foştilor părinţi” (Ideea cu gură, Obiecte 

cosmice); în alt poem sunt „iepuri”: „Smulge tu şi lasă-ţi în mâini/ ca pe un iepure viu 

                                                           

21 Eugen Negrici, Introducere în poezia contemporană, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 

1985, pp. 44–45 
22 Dumitru Micu, Limbaje moderne în poezia românească de azi, pp. 86–90 
23 Alex. Ştefănescu, op. cit., pp. 145–167 
24 Nicolae Manolescu, Daimonul meu vine de departe, în Album memorial Nichita Stănescu, editat 

de Viaţa Românească, Bucureşti, 1984, pp. 330–331  
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cuvântul acesta” (Alungarea gândului, Măreţia frigului); „norii erau pleoape zdrenţuite” 

(Invizibilul soare, În dulcele stil clasic); iar ziua se ridică precum „pielea de pe o oaie 

tunsă” (Ridicare de cuvinte, În dulcele stil clasic). În acest univers, sângele, vâna, artera, 

osul alb, maţul, celula, limba vorbeşte, iar inima este asemănată cu o „ploşniţă”, „iapă”, 

„hetairă”, dar şi cu un „Turn al lui Babel întors cu mănuşa pe dos” (Lupta inimii cu 

sângele, Necuvintele). Alte imagini, pot fi subsumate unei lumi fantastice, de vis, unele 

dintre ele amintind de Fantazia lui Michael Ende, populată de diverse zeităţi şi creaturi 

bizare: „Stau deodată, detunaţi, în sus/ ca nişte nori frumoşi,/ zeii galbeni şi cenuşii,/ cu 

pumnii pe săbii umbroşi” (Chiron, părintele centaurilor, Oul şi sfera) sau imaginea zeiţei 

Pomona, „uriaşa femeie cu coama de piatră”, „cu braţ puternic şi arămiu”, cu „nările 

împodobite cu mirosul meu” (Focul şi gheaţa, Obiecte cosmice). Într-un poem, zeul este 

descris în manieră suprarealistă: „O, el, n-are gură,/ el are-un ochi în loc de gură,/ şi se 

hrăneşte cu priviri…” (Lupta ochiului cu privirea, Necuvintele). În acelaşi mod apare şi 

imaginea „animalului uriaş”: „Respiraţia lui e verde,/ ochii lui sunt verzui,/ dinţii lui sunt 

verzi,/ ghearele lui-dinţi” (Vitrificare, Belgradul în cinci prieteni). 

Tot în spirit suprarealist poetul descrie aceeaşi lume fantastică, în care: „Pietrele 

deschid un ochi de piatră,/ oasele deschid un ochi de os./ Câte-un bot au câinii-n loc de 

ochi, şi latră/ din trei boturi, generos.” (Orologiu cu statui, Oul şi sfera); „Tu stăteai pe-

un bulgăre de zăpadă verde,/ pletele ţi-erau atrase către ei” (Miraj de iarnă, Obiecte 

cosmice); din faţa zgârâiată „curg secunde verzi” (Înger refuzat de păsări, Oul şi sfera); 

poetului îi este poftă de „sânge verde” (Starea confesiunii, Opere imperfecte); „muşcând 

otrăvitor”, cuvintele „cu şapte capete”, „au pornit cu limbi despicate să şuiere” (Odă 

bucuriei, Necuvintele).  

Unele dintre imaginile stănesciene sunt oripilante prin conţinut: „Somnul cu 

fierăstraie-n el/ taie capetele cailor/ şi caii aleargă nechezând cu sânge,/ ca nişte mese 

roşii, fugite pe străzi/ de la cina cea de taină” (Somnul cu fierăstraie-n el, Obiecte 

cosmice): „O, şi deasupra ce ploaie de capete, torenţială,/ capete de bărboşi, de câini, de 

bătrâni,/ (…) În curând va ploua cu trupuri, plonjată/ bolta va fi peste noi./ Va ploua cu 

trupuri decapitate.” (Cina cea de taină, Necuvintele); altele sunt mirifice: „Regele 

păsărilor stă pe un tron în formă de ou/ E chiar pământul pe care-l locuim./ Regele 

păsărilor îl cloceşte” (Transparente aripi, Oul şi sfera); „Deodată aerul urlă…/ îşi scutură 

păsările în spinarea mea” (A treia elegie, 11elegii); „Ca şi cum s-ar sparge o frunză/ şi-

ar curge din ea/ o gârlă de ochi verzi” ( A treia elegie, 11elegii); îngerul „…se-ndepărta, 

zburând,/ prin aer şi prin ziduri străbătând/ cu cartea-n mâini, citind cu patimă/ 

necontenită” (Îngerul cu o carte în mâini, Oul şi sfera). Remarcăm că imaginile 

enumerate, de naturi diferite, nu apar doar disparat; în acelaşi poem ele coexistă: „Îngerii 

norilor îmi coborau pe şira spinării./ Rece paradis, şiroind cu pene./ Balta mişunând de 

peşti a mării/ cinci degete scotea din ea viclene,// şi cu unghii care mă zgârâiau ascuţite,/ 

în vârf cu un bot de rechin,/ şi cu amprente încolăcite,/ cu burice de venin.// M-am tras 

la noroi, mai ales cu dorinţa./ Îngerii viermilor mă încălţau cu sandale./ Fără braţe îmi 

era fiinţa,/ şi fără picioare.// A scos însă cinci degete uleioase/ nămolul lucind de foame,/ 

pipăindu-mă jilav pe oase/ şi pe icoane.// M-am tras în lemn şi în măduva câinilor,/ în 

ochii frunzelor şi în cai,/ în uscăţimea roasă de şobolani a pâinilor, în burta lui „vei fi” şi 

a lui „erai”.// Dar au scos cinci degete apucătoare/ cu amprente de şerpi,/ încolăciţi sub 

un soare/ înverzit de ierbi.// Mă ţine în palma ei acuma / mâna cu cinci degete strânse 
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ecou./ Plânsem cât plânsem, apoi şezum/ ca să renaştem din nou.” (Mâna cu cinci degete, 

Oul şi sfera). 

La acestea se pot adăuga şi alte imagini exprimând bizarul: „Îngerii presaţi ca 

florile/ se scuturau sfărâmaţi, pe platforme” (Elegia a opta, hiperboreenă); caii, care pasc 

„miezul pământului”, „cu copitele-n sus/ nechează alergând în oglinzile apelor” (Vechi 

câmp de luptă, Un pământ numit România); „Inima mea/ lătrătoare,/ dând din sânge ca 

dintr-o coadă” (A cumpăra un câine, Belgradul în cinci prieteni). Putem să continuăm şi 

cu alte exemple, trebuie însă să spunem că tendinţa de radicalizare a modernismului s-a 

reflectat, atât la nivelul exterior, al unei sistematizări făcute pe criterii estetice, cât şi la 

cel al strategiilor enunţiative. Într-un subcapitol dedicat descriptivului imaginar, Oana 

Chelaru-Murăruş face câteva observaţii interesante legate de acest aspect. O mutaţie 

vizibilă, remarcată şi de alţi comentatori, constă în „abolirea peisajului exterior prin 

concentrarea atenţiei descriptorului asupra unor pluralităţi referenţiale, cu predilecţie 

asupra multiplului uniformizat, care susţine saltul de la prototipic la simbol şi, uneori, la 

viziune” sau descriptorul construieşte „o referinţă non-denotativă prin operaţii 

imaginative de trunchiere sau de amalgamare a imaginilor” prin „comprimarea spaţio-

temporală”, prin „punerea specială în relaţie cu spaţiul”, prin „fantazări cromatice” ori 

prin „uniformizarea predicatelor calificative.” Vizionarismul nonfigurativ nu se bazează 

numai pe transferul imaginativ între referenţi, ci se poate sprijini şi pe strategii de 

enunţare, cum sunt cele de „obiectivare a imaginarului” (descriptorul nu-şi asumă rolul 

de agent transformator al imaginarului) sau de „încălcare intenţionată a continuităţii 

referenţiale.”25 

                                                    *          *          * 

Inovaţiile legate de imagismul stănescian sunt însoţite de cele aparţinând limbajului. 

Ceea ce a fost catalogat drept „exacerbare” nu are legătură numai cu structurile 

imagistice, ci şi cu limbajul însuşi, supus la spectaculoase transformări, vizând nu numai 

construirea unui „limbaj în interiorul limbajului”, deziderat lansat de Mallarmé, ci şi 

transgresarea comunicării prin semne, în contradicţie nu numai cu dogmatismul vremii, 

ci şi cu orice fel de poetică normativă. 

Originalitatea operei a exercitat în epocă, cum afirmă Dumitru Micu, o „acţiune 

dadaistică”, fiind vorba nu de un dadaism istoric, ci de un dadaism „în înţelesul de poetică 

a subminării poeticului canonizat, prin parodiere, prin zeflemisire, prin cultivarea 

badineriei, prin infantilism.”26 Poetul demonstrează o uluitoare dexteritate în operarea cu 

„necuvinte”, cu cifre, cu termeni abstracţi, cu concepte. O paletă eteroclită de procedee 

oferă cititorului o imagine stupefiantă a limbajului, acestea fiind remarcate şi minuţios 

analizate de comentatori. 

În cele ce urmează, ne vom referi la subversiunile „limbii poezeşti” ale lui Nichita 

Stănescu, punctând pe cele mai importante dintre acestea, întâi la nivel lexical, ştiut fiind 

faptul că inovaţiile creatorului au afectat şi nivelele morfologic şi sintactic.27 

                                                           

25 Oana Chelaru-Murăruş, Nichita Stănescu – subiectivitatea lirică, Editura Univers, Bucureşti, 

2000, p.164  
26 Dumitru Micu, Limbaje moderne în poezia românească de azi, p.91 
27 O analiză complexă şi riguroasă a nivelelor morfologic şi sintactic a întreprins Oana Chelaru-

Murăruş în op. cit., dedicând capitole speciale acestor aspecte mai puţin investigate. 
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Remarcăm în acest sens inventivitatea deosebită a poetului în domeniul formării 

cuvintelor, având ca efect sporirea numărului de unităţi lexicale neatestate anterior în 

inventarul limbii comune, dar şi generarea de unităţi lexicale care tind să se apropie de 

„necuvinte”. Acţiunea novatoare a poetului merge, după Oana Chelaru-Murăruş, „spre 

zonele de potenţialitate ale sistemului lexical: ca atare, cele mai frecvente derivate nu vor 

fi cele cu sufixe, aşa cum ne-am aştepta, potrivit cu productivitatea acestui procedeu de 

îmbogăţire a vocabularului în limba comună, ci cele obţinute prin derivarea progresivă, 

derivare prin substituţie cu/de prefixe.” La aceasta mai adăugăm şi „compunerea 

lexicală”, care răspunde nevoii de creare a „suprasemnelor”, dar şi „conversiunile 

surprinzătoare”, procedeu propriu limbii inventate de Nichita Stănescu. 

În cadrul derivării progresive, riguros comentată de exegeţi, remarcăm 

spectaculoasa „reformare” poetică legată de utilizarea prefixului negativ „ne”. 

În legătură cu efectele poetice ale acestui prefix, s-a semnalat de mai multe ori 

folosirea lui destul de veche, mai întâi în opera lui Antim Ivireanu, Ion Neculce, Dimitrie 

Cantemir, I. B. Deleanu ş.a.. Cu valenţe poetice propriu-zise, la Tudor Arghezi şi Lucian 

Blaga. Dar nu numai atât, procedeul a fost exploatat şi în poezia contemporană şi îl 

regăsim la Ion Gheorghe, Florenţa Albu, Gheorghe Hagiu ş.a.. După Andrei Nestorescu, 

formaţiile lexicale negative la aceşti poeţi îşi justifică prezenţa, conferind „concizie 

maximă expresiei” şi contribuind la plasticizarea contrastelor.28 La Nichita Stănescu, 

acestea prezintă un grad maxim de nedeterminare semantică, cum observă Paula 

Diaconescu.29 O altă părere, mai recentă, aparţinând lui Daniel Dimitriu, afirmă că 

procedeul derivării negative nu este un simplu artificiu lingvistic, ci corespunde unei 

viziuni cuprinzătoare asupra lumii care este „tot ceea ce există şi tot ceea ce nu există.”30 

În studiile de specialitate au fost inventariate un număr de 36 de derivate negative, 

din care cele mai multe sunt substantive: „necuvinte”, „neauzul”, „nevăzul”, 

„nemirosul”, „negustul”, „nedragoste”, „nefocul”, „nefumul”, „nepeşte”, „nemare” etc.; 

pot apărea şi alte părţi de vorbire: „nefriguroasa lumină”, „nezburată aripă”, „neuneori” 

etc. 

Un procedeu de invenţie lexicală semnalat de comentatori şi intens valorificat de 

Nichita Stănescu îl reprezintă compunerea lexicală prin juxtapunere: „puşcă-mitralieră”, 

„omul-fantă”, „omul-sunet”, „coasta-colivie”, „ramurile-flăcări”, „frunzele-scântei”, 

„frunze verzi-albe-albastre” etc. 

La acesta adăugăm procedeul permutărilor lexicale, care presupune de-construirea 

limbajului şi recompunerea lui potrivit „fanteziei dictatoriale” a poetului: „cu trei cai de 

unt-de-lemn/ cu trei cai de lemn solemn” (Trei cai, În dulcele stil clasic); „Voi treceţi 

prin zid, prin Baiazid” (Ultima şi adios, Necuvintele); „foamea îţi lăţea decorbul/ 

deorbul” (În dulcele stil clasic, p.37); procedeul „aglutinărilor ludice”, care priveşte 

„ştergerea aleatorie a distanţelor dintre semnele alăturate”: „vertebre ale lui Noe/ ale lui 

A/ Aleluia/ Aleluia zic şi atât” (În dulcele stil clasic, p.84); procedeul deglutinărilor 

ludice, care sunt forme de „decupare liberă a graniţelor dintre semne”: „Rupe-mi tu ce 

                                                           

28 Andrei Nestorescu, Originalitate sau modă poetică?, în Limba română, XVIII, nr.3, 1969, 

pp.275–277 
29 Apud Oana Chelaru-Murăruş, op. cit., p.178 
30 Daniel Dimitriu, Geneza poemului, Editura Universităţii, Iaşi, 1997, p.181 
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este rupt/ Curcubeul, beul, eul/ Doamnă veşnic dedesupt îţi sărută talpa zeul” (Cântec, În 

dulcele stil clasic). 

Cuvintele descompuse rimează, ca într-un joc de relaxantă gratuitate: „Zeul cu un 

singur ochi mă trage de mânecă/ de braţ/ de umăr/ de umbră/ de la revedere/ de la de re/ 

de ve,/ şi de,/ şi re” (Tenis, Necuvintele) 

În contexte care reclamă un anumit tip de discurs poetic, cuvintele apar, de 

asemenea, descompuse. La întrebarea lansată provocator: „Ce este viaţa?” poetul 

răspunde: „Cum, ce este?/ Este pur şi simplu./ Adică E, adică S, adică T, adică E.// Primul 

E mai vechi decât ultimul E/ Atât.” (Ce este viaţa, Necuvintele). Procedeul ţine de 

parodie. 

Alteori, litera este folosită ca pretext pentru declanşarea imaginaţiei poetului, ca în 

poemul Pean: „Ce eşti tu, A/ tu, cea mai omenească şi/ cea mai absurdă literă,/ O, tu, 

sunet glorios!// Cu tine mă lupt,/ în tine azvârl fiinţa mea/ ca odinioară Acheii calul 

troian/ în Troia// Cu tine mă culc,/ numai pe tine te vreau,/ târfă fermecătoare,/ disperată 

zeiţă!// Tu îmi dansezi pe gură/ când mor şi sunt aidoma/ soldatului ridicat şi împins din 

spate/ de creşterea ierbii spre cer;/ şi vreau să fiu liber de vorbire:/ vagin imaginar, A, 

literă/ borţoasă de toate literele.// Nu să alerg, ci să plutesc,/ să trec prin fluvii ca prin 

raze/ fără materie,/ ale căror maluri sunt urechi surde.// Muzică tu, cu gheară/ care-mi 

târăşti trupul pe deasupra/ cuvintelor/ asemenea mielului păscând iarbă şi/ smuls de 

vultur.// A, tu stafie ameninţătoare,/ cine eşti/ şi ce vrei.” (Necuvintele) 

Inventarierea procedeelor lexicale ar fi incompletă, dacă am omite conversiunile 

lexicale insolite, care au în vederea adjectivarea substantivelor: „inimă rechină”, „zăpadă 

regină”, „Doamnă Verde Camforă”, „vremurile împărate”, „dinţi lungi meteoriţi”, 

„gălbenuşul rege”, „temple adolescente”, „gheaţa asta zarzăre” etc.; adjectivarea 

gerunziilor: „durere fiinţândă”, „aripa păsării zburânde”, „lucrul şi lucrurile existenţei/ 

vorbinde, spunânde, cuvântânde”; adjectivarea forţată a unor pronume: „deltele mai 

suse”, „umbra stelei susă”, „plesnire susă”; verbalizarea diferitelor părţi de vorbire: „N-

ai să vii şi n-ai să morţi/ N-ai să şapte între sorţi/ N-ai să iarnă, primăvară,/ N-ai să 

doamnă, domnişoară” (N-ai să vii, În dulcele stil clasic); „Cum se măr, cum se mărită,/ 

se ştie, desigur, se cam ştie/ cum se ramură şi se umbră/ şi cum se răsare, desigur/ se ştie, 

se cam ştie (…)/ măr, nu se ştie ce este/ măritare,- nu se prea ştie ce este” (Ce este, În 

dulcele stil clasic); „De ce să ne înţelegem unii cu alţii,/ de ce să iepure, de ce să cal,/ de 

ce să elefant, de ce să covrig,/ de ce să brad, de ce să stejar” (Desen după natură, Album 

memorial, p.257) 

Şi nu în ultimul rând, trecem în revistă cuvintele inventate, unele dintre acestea fiind 

obscure, fără putinţă de a fi dezambiguizate: „Ah, şi sânge şi ce dingur” (Despre lupul 

singuratic, În dulcele stil clasic); altele sunt mono- şi bisilabice: „ahov”, „sirip”, „ep”, 

„up”, (Certarea lui Euclid, Laus Ptolemaei); adăugăm acestora cuvinte recurente în opera 

lui Nichita Stănescu: „trimbulind”, „corcov”. 

                                                   *          *          * 

O particularitate a excentricei limbi „poezeşti” o reprezintă „necuvintele”, care au 

suscitat o bogată discuţie teoretică, punctată de contradicţii şi inconsecvenţe. 

Lucian Raicu definea „necuvintele” în termeni fundamental intuitivi: „lovirea de 

limitele poeziei, de limitele «cuvintelor» se produce din interiorul însuşi al poeziei, (…) 
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«necuvintele» fiind de fapt cuvinte de o structură enigmatică, foarte rezistente la asediul 

premeditat.”31 

Pentru Ştefan Aug. Doinaş, „necuvintele” sunt „mari corpuri verbale, adevărate 

nebuloase lexicale, rotindu-se asemenea corpurilor cereşti. (…) Cuvântul – fonic şi 

semantic – devine un simplu sunet într-o unitate mai mare, într-un necuvânt”.32 Revenind 

ulterior cu o definire mai explicită, autorul precizează: „După părerea mea, necuvintele 

sunt galaxii verbale (lingvistic vorbind enunţuri) de o mai mare sau mai mică întindere 

textuală, care – fie prin aglomerare de termeni, fie prin condensare de imagini, prin 

«punerea în scenă» a unei situaţii poetice, fie prin perifrază sau catachreză – sunt menite 

să disloce complet un concept sau un termen propriu banal, pentru a ne oferi în schimb 

un întreg univers verbal, un vârtej de vocabule în stare de a i se substitui.”33 

Şerban Cioculescu consideră că „noţiunea «necuvânt» nu e încă elucidată, lăsându-

ne a ghici că nu ar fi altceva decât «inefabilul», adică acea limită a entuziasmului, în care 

graiul amuţeşte şi-i ia loc tăcerea, încărcată de n semnificaţii până la plus infinit.”34 La 

polul opus acestuia, Marin Mincu îşi radicalizează demersul interpretativ în direcţie 

textualistă, considerând că ieşirea de sub tirania limbajului se face în cazul lui Nichita 

Stănescu, prin asumarea rupturii dintre laturile semnului, dintre semnificat şi 

semnificant.35 

Dumitru Micu crede că „necuvintele” stănesciene nu sunt decât o denominaţie 

personală pentru ceea ce se înţelege, în genere, prin „cuvânt poetic” şi pune în relaţie 

acest construct estetic cu celebra replică antiargheziană: „Părţile simple ale unei poezii 

sunt versurile, nu cuvintele.” Autorul subliniază însă că în noţiunea de „necuvânt” trebuie 

incluse şi „fragmentele de cuvânt: silabele, literele.”36 

Paleta de opinii formulate în acest sens însumează, la un pol, interpretările bazate 

pe intuiţie, la care se adaugă cele care pleacă de la teoretizările poetului privitoare la 

mecanismele sintactice ale textului. La celălalt pol, se plasează cei ce dau poeticii 

necuvântului un sens regresiv, este vorba de reîntoarcerea la componentele semnului 

lexical (silabe, foneme/litere folosite ca atare) etc. În ceea ce ne priveşte „poetica 

necuvântului” are o valoare pur metaforică, reprezintă modalitatea depăşirii limitărilor 

impuse de utilizarea limbajului comun în scopul creării unei limbi utopice, „poezeşti” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

31 Lucian Raicu, Nichita Stănescu: 11 elegii, Laus Ptolemaei, În dulcele stil clasic, în Structuri 

literare, Editura Eminescu, Bucureşti, 1973, pp. 260–270 
32 Ştefan Aug. Doinaş, op. cit., p.201 
33 idem, Frumos ca umbra unei idei, Editura Albatros, Bucureşti, 1985, p. 189-192 
34 Şerban Cioculescu, ibidem, p.178 
35 Marin Mincu, Eseu despre textul poetic, II, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1986 
36 Dumitru Micu, Limbaje moderne în poezia românească de azi, pp. 96–97 



 59 

 

 

 

CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ 

 

 

 

 

 

 

VALORIFICAREA VIEŢII  

 
Motto: „Nu întrezărim niciodată în exterior altceva decât anumite semne ale 

pasiunii”  

(H. Bergson,Teoria râsului) 

 
Simt că un lucru trebuie cu necesitate precizat dinainte: din cauza „stresului 

existenţial”, conştientizăm că trăim într-o lume prea dificilă, prea agitată, prea încărcată, 

prea înaintată şi, de ce nu, să recunoaştem, imperfectă. Nu ştiu în ce măsură a ajuns Leibniz 

să creadă, cu atâta fidelitate, în ideea existenţei unei lumi considerată drept cea mai bună 

dintre toate lumile posibile. Iată ce spunea el, în Eseu de teodicee: „Dumnezeu are grijă de 

univers; el nu neglijează nimic, alege mai binele la modul absolut”. Câtă siguranţă, totuşi, 

pentru un reprezentant al modernităţii, câtă descoperire, pentru un revoluţionar în logică, 

pentru un monstru sacru al gândirii moderne! Se vede, prin acest exemplu, cu câtă putere 

spiritul gândirii medievale şi-a activat forţa lui de iluzionare.  

Pronia divină, desigur, nu poate fi altcumva manifestată decât la scară cosmică, şi nu 

numai. Ea pătrunde aprioric la toate nivelurile de existenţă: existenţa „în”, „întru”, „de” şi 

„pentru” sine. Oricum, Leibniz nu scapă din vedere pragmatismul divinităţii: „iubirea lui 

Dumnezeu pentru orice lucru creat e proporţională cu preţul acelui lucru”. Astfel, ideea 

cuantificării axiologice se postulează datorită raţionalităţii universale a conştiinţei divine. 

Accentul valoric al divinităţii are, în mod surprinzător, o formă logică, standardizată, a 

economiei existenţei.  

Pragmatismul divinităţii constă în tendinţa justificării utilitare a unui lucru anume, 

sensul semnificării continue a onticului. Aşa stând lucrurile, în viziunea capitalizării 

existenţei, am adormit pe omul romantic din mine şi l-am trezit pe cel raţional. Şi ce credeţi 

c-am obţinut? Am descoperit, încă o dată, cât de rece şi indiferentă este lumea de azi. Ba, 

mai mult, mi-am reconfirmat cât de gravă poate fi artificialitatea şi materialitatea sinistră a 
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auto-personalizării, sau cât de searbădă şi comică poate fi crearea unui cult al destinului 

personal. De asemenea, m-am întrebat: de unde vine prostia asta schizoidă a mistificării 

sinelui, o prostie, de altfel, atât de malefică? Răspuns: din cauza Sine-centrismului 

epidemic şi atomizant. El este, în fapt, după teoria liberală a egoismului raţional, forma cea 

mai naturală de justificare a unui sens al vieţii. Sensul vieţii, în toată greutatea sa 

hermeneutică, nu are justificare şi, cu atât mai puţin, întemeiere, decât în corelaţie cu 

puterea de voinţă a sinelui. Precizez că nu trebuie să vedem în această sintagmă, nici o 

formă de nietzscheanism, freudism, darwinism sau altele asemenea. Oricum, indiferent de 

cât de afectaţi am fi de mizeria sine-centrismului, ni se descoperă astăzi modelul unei 

existenţe pluri-contextuale, în care, Autoritatea Hiperbunului ne va cheama mereu la o 

nouă trezire de conştiinţă.  

Revelaţia inutilităţii conştiinţei, ea însăşi o logică a existenţei, ne dezvăluie marea 

minciună a umanităţii, a elitei creatoare de conştiinţă morală: inventarea unei vinovăţii. Cu 

toate că nu ne mai înspăimântăm de ferocitatea gândirii sistematice, ideea nesusţinerii şi, 

uneori, a eradicării raţiunii rămâne impasul primordial în valorificarea vieţii. Şi aceasta, 

întrucât raţiunea, prin ferocitatea-i analitică, paradoxal, poate fi chiar interminabila sursă a 

unei motivaţii existenţiale, în sens de trăire, în sine, a vieţii, la un mod cât mai înalt posibil. 

Aşadar, pe lângă simpla trăire a vieţii, omul, prin intermediul raţiunii, mai are şi capacitatea 

deosebită de a o semnifica, ba, mai mult, de a o conştientiza, întrebându-se mereu cu adâncă 

luciditate: „pentru ce”, „de ce” şi „pentru cine” trăieşte?  

Astfel, inevitabil, ajungem la redescoperirea şi valorificarea inducţiei, a revelaţiei 

intuitive, a logicii inconştientului şi chiar ne punem problema cuantificarii şi sistematizării 

neprăvăzutelor impulsiuni, dorinţe, intenţii, afecte, sentimente etc. Cum putem însă 

cuantifica afecţiunile? Am putea crede că o posibilă cuantificare a acestora ar fi tocmai 

iluzia conştiinţei în puterea sa de a controla instinctiv natura. Însăşi Natura s-a apărat de 

ferocitatea mutaţiei ontice, care s-a putut produce odată cu apariţia conştiinţei (văzută ca 

efect al exploatării intensive a raţiunii), prin aceleaşi milenare legi instinctuale ale 

„devenirii fiinţei”. Împotriva vieţii, bineînţeles, nu poate sta decât moartea. Care, şi ea, la 

rândul ei, nu este decât un simplu „fenomen natural”. Nimic însă nu ne poate justifica şi 

ascunde lipsa noastră de înţelepciune, precum şi căderea în uşurătatea imediatului. 

Oricum şi oricând, avem în faţă, deschisă, posibilitatea acceptării răbdării şi reorientării 

sensului vieţii. 

Nu ne interesează acum apriorismul sensului vieţii, anume dacă actuala direcţie a 

sensului vieţii este înscrisă fundamental, de la originea însăşi a vieţii, în principiile logice 

sau ilogice ale începutului (vechea obsesie presocratică). Mai important este acum modul 

în care noi înşine (ca şi constituenţi anonimi, dar totodată complici la determinarea sensului 

vieţii), mai putem încă aduce un plus de mai bine în evoluţia acestei săgeţi a sensului vieţii. 

Acest minim-plus-de-mai-bine, considerându-l a fi aportul nostru de demnitate vizavi de 

semnificarea vieţii. 

Iată, de pildă, ce gândea Immanuel Kant, vizavi de aceasta, în Religia în limitele 

raţiunii: „Nu e pentru noi esenţial şi deci nici necesar să ştim ceea ce Dumnezeu poate face 

sau a făcut pentru mântuirea noastră, ci să ştim ce trebuie să facem noi înşine pentru a 

merita ajutorul lui”. Contrar stoicilor, Kant susţine că nu înclinaţiile fireşti (nevinovate în 

sinea lor) sunt cauza răutăţilor noastre, ci doar întrebuinţarea greşită a lor. Nu e de mirare, 

de ce însuşi Kant a ajuns, prin riguroasă argumentare, la ideea unui pragmatism moral şi, 

deci, implicit, al unuia divin. De altfel, justificarea pragmatismului divin reiese tocmai din 
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necesitatea unei determinări ontologice a sensului vieţii. Cum ar putea coborî Dumnezeu, 

demnitatea graţiei - incomprehensibilă şi insensibilă totodată pentru lumea grăbită în care 

trăim - dacă nu, prin atenuarea şi sublimarea infinitului sacru din Fiinţa-i, în modalităţile 

diferenţiate de fiinţare, cu scopul precis al valorificării vieţii?  

Deşi s-a dat un sens iniţial al vieţii, teleologic, viaţa îşi continuă cursul, dar aceasta 

explicitându-se sub impulsul autosemnificării fiecărei existenţe finite, în parte. Gradul de 

sens pe care o existenţă oarecare îl poartă Fiinţei (la modul general) contribuie succesiv la 

formarea teleologică a devenirii sensului vieţii. Sensul vieţii devine, în funcţie de puterea 

de atingere a unui nivel teleologic al existenţei, cât mai demn cu putinţă. Putem spune, 

aşadar, fără reţinere, cum că demnitatea existenţei este direct proporţională cu direcţia 

sensului vieţii. 

Deontologic, se impune ca fiinţa umană, în ciuda conştiinţei sale finitudinale, să 

depăşească neşansa autorevelării demnităţii, ca prin însăşi nemărginitele potenţe ale 

liberului său arbitru, să atenueze, prin morală, cultură, ştiinţă etc, obiectivitatea teleologică 

a sensului vieţii. Astfel, omul trebuie să-şi caute, cu orice preţ, valorificarea propriei vieţi, 

evitând extremele (surplusul de sens sau neajunsul de sens), precum şi tentaţia idealului 

de a atinge un echilibru de sens dat vieţii. Primele două extreme, surplusul de sens, sau 

neajunsul de sens, ţin de o maladie a semnificării vieţii, datorate fie ignoranţei, fie pur şi 

simplu unei patologii a înţelegerii. A treia extremă, idealul unui echilibru de sens, ţine de 

refuzul realităţii, ce se manifestă ca o boală a orientării, ca o dramatică necunoaştere a 

direcţionării juste a sensului vieţii. Tipologia acestor entităţi umane se deduce de la sine: 

sinucigaşul, prea-iubitorul de arginţi, nihilistul pasiv, pervertitul, îngâmfatul, desfrânatul, 

nemulţumitorul, auto-amăgitorul, ş.a.m.d. 

 Pe noi, însă, ne interesează prevenirea şi eliminarea din start a acestor maladii 

ontologice. Căci, odată cu înrădăcinarea dezorientării şi cu formarea tot mai accentuată a 

tipului maladiv (exemplificat mai sus), ce ţine de neînţelegerea orientării sau semnificării 

vieţii, găsirea unei terapii sau a unei reţete de vindecare este tot mai dificilă. Munca 

psihologilor, a asistenţilor sociali sau a sociologilor, va fi cu mult mai uşurată dacă, în 

acelaşi timp, gânditorul de astăzi şi nu numai, (aici îşi are loc orice posibil trezitor de 

conştiinţă, fie că-i poet, fie că-i epistemolog, fie că-i om de ştiinţă, artist plastic, preot sau 

om simplu) îşi va înţelege misiunea şi va şti să anunţe, să acţioneze din timp împotriva 

naşterii unor astfel de maladii a demnităţii ontice.  

Desigur, fiecare secol şi fiecare epocă îşi are gânditorul, filosoful, profetul şi poetul 

ei. Depinde acum de maturizarea mentalităţilor masei, de modul în care isteria şi euforia 

libertăţii, a egalităţii şi a dreptăţii sunt just utilizate, în funcţie de nevoile istorice. Cu cât 

răspunsul individului şi al societăţii în faţa istoriei este mai raţional, mai înţelept şi mai 

demn de a fi luat ca exemplu de valorificare glorioasă a vieţii, cu atât viaţa şi istoria vieţii 

sunt mai uşor de acceptat şi suportat. Viaţa niciodată nu trebuie să ajungă fie suportabilă, 

fie un produs al comodităţii prin tehnică, cultură şi economie mai bună; viaţa trebuie în 

primul rând trăită, aşa cum este ea, în calitatea ei de viaţă, apoi permanent redescoperită şi 

resemnificată în funcţie de obiectivele ei iniţiale. 

Sub impulsul „elanului vital”, viaţa trebuie trăită şi simţită în toată graţia firescului ei. 

Împlinirea Fiindului nu se face, de altfel, decât printr-o iubire sinceră a vieţii. Prin iubire 

înţelegând expandare a individului în sensul trăirii totale, în chiar însuşi spaţiul privat al 

vieţii celuilalt. În conglomeratul trăirilor găsim oricum o formă unică de simţire a vieţii, 

anume: sentimentul pur al iubirii. Din aceasta izvorăşte mereu o eternă euforie a inocenţei 
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şi înţelepciunii. După reprezentările renascentiste şi bizantine, modelul unei sincerităţi 

absolute este icoana pruncului cu mângâierea caldă a mamei, alături, desigur, de zâmbetul 

plin de fericire al tatălui. Iată, efectul estetic al libertăţii, „bucuria simplă de a trăi”, după 

cum poetic zicea filosoful Constantin Noica, în scrierile sale din tinereţe. 

Formalizarea sincerităţii, prin contabilizarea trăirilor şi contractualizarea iubirii, este, 

în schimb, imaginea extrem de urâtă a devalorizării vieţii. Forţarea, mascarea sau 

analizarea continuă a unui sentiment al vieţii exprimă primii paşi siguri către 

desemnificarea existenţei. Deşi „atunci-ul” cuprinde trecutul şi viitorul (anume amintirea 

şi visarea), veşnicia constă, paradoxal, în activarea continuă a „acum-ului”. Pare o formă 

de inconştientă autoiluzionare, această încredere euforică în „prezent”, iar aceasta este 

tocmai logica însăşi a realităţii. După cum recunosc unii epistemologi contemporani, 

„săgeata timpului” este însăşi reprezentarea mentală a curgerii ontice. Desigur, 

improbabilitatea şi incomprehensivitatea curgerii vieţii ne conduc la postularea şi, deci la 

acceptarea legii entropice, a normalizării indiferenţei haosului (haosul înţeles astfel ca 

structură variabilă a ordinii şi dezordinii). Cum trebuie privit, de altfel, spectacolul 

existenţei? Cu indiferenţa mascată a unui actor sau cu obiectivitatea şi omniscienţa 

regizorului? Cu superioritatea dramaturgului, creatorul de facto a acestei opere a vieţii sau 

doar cu simpla prezenţă absolut indiferentă a decorului, care nici măcar instinctiv nu-şi 

cunoaşte imensul rol în desfăşurarea spectacolului în sine? Cred că, în fiecare moment al 

spectacolului, Ascunsul şi Neascunsul creaţiei în sine trebuie să coexiste haotic în noi ca 

forme reale ale complexului ontic. Căci noi purtăm mereu, în devenirea noastră, esenţa 

luminii şi nopţii primordiale.  

„Lucifericul” şi „paradisiacul” coexistă dintotdeauna în potenţa libertăţii iubirii. 

Alegerea vieţii şi valorificarea pozitivă sau negativă a ei a stat de la începuturi în om fie în 

neputinţa, fie în voinţa lui de nestăvilită putere, evident, în sensul libertăţii valorificării 

crescânde a vieţii. Nebunia de a crede cu cerbicie în importanţa infinită acordată clipei 

prezente, în simplitatea de a fi „acum”, ca „oricând” şi „oriunde”. Iată un mod de a vedea 

veşnicia şi plinătatea ontică, în însuşi faptul de a fi ceva mai mult decât cineva. Accentuarea 

existenţei la modul impersonal, tinde astfel către infinitul simplu. A pune sens şi viaţă într-

un sărut, într-un trandafir, într-o strângere de mână, într-o cină sănătoasă, într-o strângere 

la piept şi, de ce nu, într-un sex copios şi o muzică bună, iată noua formă a sacrului post-

modern, religia simplităţii în contexul capitalizării de semnificaţii. Religie izvorâtă din 

nevoia de a trăi viaţa în simplitatea ei absolută, cu mijloacele lugubre ale capitalizării 

sensului şi a non-sensului. Iată religia post-modernităţii desacralizate, dar negolite încă de 

profunzime spirituală, în tot ceea ce înseamnă viaţă şi trăirea ei la maximum. Folosesc aici 

cuvântul „religie” doar cu sensul lui pur etimologic: re-lego, ce înseamnă restabilirea unei 

legi, ordini, în funcţie de cerinţele prezentului. Re-lego presupune, din capul locului, 

transformare, schimbare în direcţia curgerii vieţii. Deplasările sau stagnările de sens ale 

existenţei sunt astfel realizate în funcţie de direcţiile vieţii. Cum putem însă rămâne fermi 

şi statornici în valorificarea vieţii, dacă noi uităm însăşi principiile esenţiale ce stau pe veci 

la fundamentarea existenţei: dragostea, credinţa şi nădejdea? Greşeala apare atunci când 

noi nu ştim a spori sincer în cele ce stau mereu la temelia vieţii. În final, să încercăm o 

scurtă definiţie a celor 3 principii: 

 -dragostea: principiul primordial al existenţei, archeul Fiinţei, motivul ontologic 

suprem al evoluţiei vieţii. 
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 -credinţa: suportul deontologic al sensului vieţii, suprema înţelegere a lumii prin 

suspendarea falsei voinţe a conştiinţei finitudinale  

-nădejdea: exerciţiul eternei resemnificări a vieţii prin însăşi nebunia suspendării.

  

Folosim aici cuvântul „suspendare” în sens pur fenomenologic. Şi ne referim la 

fenomenologia iubirii pe care o înţelegem ca manifestare a adevăratului sentiment al 

dragostei, prin voinţa de putere. Să dobândim aşadar înţelepciunea iertării şi demnitatea 

răscumpărării! Numai aşa ne putem elibera de boala în care post-modernismul a început 

să cadă: maladia de a te încrede mereu în fascinaţia autoderminării. Şi aceasta, n-ar avea 

consecinţe atât de grave dacă maladia autoderminării s-ar naşte din acea autorevelaţie a 

demnităţii, proprie valorificării de sine a vieţii omului. Gravitatea maladiei apare atunci 

când individul începe să trăiască din plin în iluzia superiorităţii. Când individul nu se mai 

poate elibera de sine, creându-şi un cult al sinelui încă din viaţă, manifestându-şi totodată 

şi marea oroare faţă de ceilalţi, maladia însingurării în care tocmai riscă să se înfunde 

devenind un real pericol de integrare ontică. Lepădarea de sine devine astfel imposibilă, 

din cauza acestui nou „modus vivendis” (trăirea deplină în iluzia superiorităţii), iar maladia 

însingurării riscă extinderea. Sub inconştienţa acestui nou tip de individualism (cel trăitor 

doar în fascinaţia propriei putinţe de a fi şi nu altfel decât deasupra celorlalţi, dar pe 

spinarea tuturora), trăim falsa victorie a identităţii asupra alterităţii, victorie născută şi din 

înţelegerea greşită a problemei eu-celălalt, ori, în plan extins, eu-altceva. Greşeala iniţială 

constă în falsa înţelegere a problemei, ca dualism contradictoriu şi nu ca fenomen ontic 

pluri-contextual. Putem vorbi, în acest fel, despre mitul lui „altfel”, care, în fond, ascunde 

o nouă faţă a mitului lui „acelaşi”. Este însă permis a vedea Fiinţa, ca pe o problemă de 

formalizare a devenirii? În ce măsură putem vorbi de un pariu al demnităţii existenţei, cu 

sine însăşi? Răspunsul şi-l va da fiecare, satisfăcător sau nu, aşa cum va crede el de cuvinţă. 
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ISTORIA TEATRULUI DIN PERSPECTIVĂ ANTROPOLOGICĂ                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Mitul teatrului 

Încercând să desluşesc motivele care m-au determinat să aleg perspectiva 

antropologică asupra desfăşurării fenomenului teatral de-a lungul timpului, am 

constatat un fapt surprinzător în simplitatea sa, în profunda lui semnificaţie. 

Motorul întregului proces teatral este omul. Omul, cu toate problemele lui, cu 

toate năstruşnicele lui frământări, cu sentimentele lui, cu slăbiciunile sau cu 

măreţiile lui, chiar cu maladiile şi neizbân-zile lui, dar şi cu nesecatele lui izvoare 

de speranţă spre mai bine. 

Acest om, atât de diversificat în manifestările lui – putem constata cu înfiorare 

–, este, de fapt, acelaşi om, căci „omul este supus vremurilor”, zice cronicarul, dar 

tot omul este cel ce imprimă timpu-rilor pe care le străbate, o temporară, dar 

marcată pecete. 

Hainele lui pot să se schimbe, unele din maniere pot să urmeze moda zilei, dar 

fondul lui sufletesc rămâne, în esenţa lui, acelaşi. 

Şi acest adevăr merită să fie revelat şi pus în valoare. 

În plus, în secolul al XX-lea – biologia, filosofia, sociologia, este-tica, psihologia 

au îmbogăţit cu propriile lor fluvii oceanul antropologiei. Biologia, prin procesele 

interferente care au subliniat solidaritatea dintre toate componentele somatice. 

Filosofia, prin „transferarea” unor domi-nante ca gnoseologia, epistemologia, 

ontologia domeniului ce ne inte-resează. Sociologia, prin continua subliniere a 

   EUGEN VIRGIL NICOARĂ 
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umanităţii ca un organism de sine stătător, dar obligatoriu corelaţionat la tot ce-l 

alcătuieşte. Estetica, prin axiologia din ce în ce mai flexibilă şi mai subtilă a îmbogăţit 

viziunea despre om. În sfârşit, psihologia, prin neîntrerupta limpezire a unor noţiuni 

şi termeni – eul, sinele, suprasinele, personalitate, individualitate, personaj, rol, mască 

– a contribuit decisiv la o mai completă înţelegere a omului şi a omenescului. 

Graţie „colaborării” tuturor acestor factori, persoana umană contemplată şi 

analizată din unghi biologic, filosofic, sociologic, estetic, psihologic, toate sub 

înalta cupolă de orizont a culturii, şi-a demonstrat potenţiala ei infinitudine, 

întrezărită până acum, certă de acum înainte. 

Iată de ce istoria teatrului pe care o propunem este una antropologică. Istoria 

teatrului, fiind o istorie sufletească a omului din totdeauna şi de pretutindeni, şi-a 

făcut un adevărat titlu de glorie din a înfăţişa omenescul într-un chip superlativ. 

Nu în sensul elogiilor nemăsurate, a transformării omului într-un idol al 

universului, ci în acela de cosmic depozitar a tot ce înseamnă facere şi prefacere 

în contextul unei existenţe planetare de excepţie. 

Urmând această filieră întregitoare de lumi, istoria teatrului, aşa cum o 

desluşim noi, cucereşte însemnele unei magice oglinzi în care toţi cei ce se vor 

contempla vor găsi suficiente îndreptăţiri să-şi im-pună noi şi noi exigenţe, pentru 

armonioasa lor desfăşurare existen-ţială, dar şi pentru o superioară evoluţie a 

umanităţii însăşi. 

În felul acesta, tinerii studenţi se vor simţi ei înşişi stimulaţi în vederea unei 

cunoaşteri de sine şi de alţii din ce în ce mai temeinice, care îi vor duce, progresiv, 

spre o mai înaltă preţuire de sine, stadiu absolut necesar în procesul afirmării 

plenare şi spre un respect faţă de alţii, respect în absenţa căruia numeroase note 

personale de valoare rămân insuficient reliefate. 

Aspirăm să contribuim la formarea unor creatori în domeniul teatrului, 

importanţi pentru clipa de faţă şi punţi de referinţă spre un viitor care să le 

încrusteze numele şi contribuţiile pe tablele de onoare ale eternităţii însăşi. Fiindcă 

dacă obiectivele urmărite sunt de ordinul absolutului şi înfăptuirile au toate 

şansele să atingă parametrii completitudinii. Altfel… 

Invitaţia pe care o adresez tuturor este – începeţi! Începeţi să vă duraţi propria 

voastră cale, o cale care, atunci când întruneşte omenescul cu tot ce are el pentru 

alţii mai bun, ajunge să se confunde cu o adevărată cale regală pe care oricine o 

apucă are numai şi numai de câştigat.  

Tinerii mei studenţi – începeţi! 

                                                            *** 

         Pe vremea când Dumnezeu umbla printre oameni, fără ca aceştia să-L poată 

identifica, ajunse într-un loc unde făptuirile Sale i s-au părut mai aproape de ceea ce 

gândise El că ar trebui să fie. Toţi erau simpli şi binevoitori (simplitatea şi bunăvoinţa 

fiind hotarele între care oamenii se înfiripă ca posibile naturi armonioase). 

Simţind nevoia să-i răsplătească le zise: 

– Ce i-aţi cere lui Dumnezeu dacă aţi avea norocul să-L întâlniţi? 
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– Am dori ca Dumnezeu să ne facă oameni deplini, veni răspunsul.  

Lui Dumnezeu îi plăcu ideea. Şi din clipa aceea, reflectă asupra ei. Rememorând 

drumul de până atunci, Domnul constată următoarele:  

„Le-am dăruit oamenilor povestea pentru ca să-şi înţeleagă mai temeinic viaţa. 

Le-am dăruit oamenilor artele plastice ca să-şi preţuiască în măsura în care trebuie 

trupul. 

Le-am dăruit oamenilor poezia ca să-şi descopere inima şi prin ea să se 

cumpănească pe ei înşişi şi pe semenii lor. 

Le-am dăruit oamenilor muzica în scopul de a-şi revela sufletul şi a stabili 

legăturile dintre ei şi univers. 

Le-am dăruit oamenilor dansul ca ei să se menţină până la adânci bătrâneţe 

sănătoşi şi robuşti…” 

Dumnezeu respiră din străfunduri: „Cum să-i fac să fie deplini?” Nu termină să 

formuleze întrebarea şi surâsul Îi inundă chipul. Aflase! 

A doua zi, Dumnezeu a revenit printre acei oameni şi le-a spus: 

– Domnul vă dăruieşte prin mine teatrul. 

– Teatrul? se mirară ei. Dar ce-i teatrul? 

– Teatrul este povestea, artele plastice, poezia, muzica şi dansul contopite într-o 

singură expresie. 

Oamenilor nu le-a trebuit multă vreme până să priceapă ce a înţeles Dumnezeu 

prin teatru. 

Combinându-le pe toate, în variate proporţii, oamenii au desluşit că teatrul era 

într-adevăr arta prin care deveneau deplini… 

Mitul acesta de sorginte românească îl ştiu de la tatăl meu. (Pe  care îl şi bănuiesc 

că l-a creat, deoarece nu l-am întâlnit la nici unul din marii noştri culegători de folclor). 

Eram adolescent când mi l-a spus. Şi trebuie să mărturisesc că nu l-am înţeles atunci. 

Sămânţa lui luminoasă însă a căzut, aşa cum se întâmplă cu tot ce este hotărâtor 

pentru viaţa cuiva, într-o zonă uitată, până când a început să poarte roade. 

Istoria aceasta a teatrului din perspectivă antropologică este unul dintre ele.  

Valoarea formativă a unei astfel de perspective este prea evidentă, dar totdeauna 

mai rămâne destul loc pentru încă o subliniere. 

Tinerii, mai ales ei (cărora li se şi adresează cursul), atât de recep-tivi la tot ce 

înseamnă valoare autentică, mers înainte, superioară definire de sine, şi atât de ostili 

faţă de tot ce reprezintă impostura, stagnarea sau regresul, pripeala şi superficialitatea 

în creionarea de sine, au nevoie în năzuinţa de autodescoperire, autoformare şi 

autoperfecţionare, de exem-ple. Ba chiar de modele. Acestea au menirea de a le 

îndreptăţi străduinţele mai cu seamă în momentele de cumpănă, inevitabile la orice 

vârstă, dar puternice, nespus de puternice în adolescenţă şi în primii ani ai noii lor 

înfiripări sufleteşti, intelectuale, sociale. 

De multe ori, când spiritul de observaţie al tânărului nu-i încă în-deajuns de 

conturat, sau când amărăciunea e prea intensă încât împăien-jeneşte ochii, exemplul 

livresc mai poate însemna ceva, fiindcă el se adresează inimii (aceasta are propriul său 
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văz, căruia rareori îi scapă esenţialul), şi ceea ce pare impas pe un plan se dovedeşte a 

fi, în fond, un răgaz necesar pentru ca zborul ulterior să-l înalţe mai sus. Pentru că, 

întotdeauna, vocaţia marii literaturi (şi operele dramatice sunt ele însele o semnificativă 

componentă a acesteia), ca şi bunele comentarii inspirate de ele, este să stârnească în 

tânăr strigătul entuziast şi desperat, desperat şi entuziast – „Excelsior”! 

„Mai sus!” în ordine umană, înseamnă – mai drept, mai înţelept, mai bun, mai 

pur, mai echilibrat, mai înţelegător, mai dârz – un proces al cărui sfârşit e infinitul. 

Prin antropologia de tip aparte cultivată de teatru se poate ajunge nespus de 

departe în cunoaşterea de sine şi de alţii, o dublă cunoaştere în faţa căreia până şi 

imposibilul bate, derutat, în retragere, surprins să constate că oamenii au găsit ac chiar 

şi pentru „cojocul” lui, care i se păruse de şapte ori blindat. 

Această opţiune explică insistenţa asupra unor autori şi opere dramatice care prin 

conţinutul lor umanist sunt capabile să declanşeze în tineri o nesecată curiozitate, 

întregită de aspiraţia de-a o converti într-o temelie pe care să-şi edifice o personalitate 

de prim rang. Gata să răs-pundă unor comandamente sociale elevate şi, în acelaşi timp, 

preocupată în continuare de o cât mai armonioasă formare de sine, în sens paideic, deci 

fără hotar. 

Istoria teatrului din perspectivă antropologică va avea patru cărţi. Prima, 

închinată Antichităţii şi Evului Mediu. A doua, Renaşterii şi Barocului. A treia, 

Clasicismului, Iluminismului şi Romantismului. A patra, Realismului şi Secolului XX, 

secol atât de bogat în manifestări teatrale esenţiale. 

Consecvenţi principiului valorificat şi în Teoria teatrului de-a lungul timpului, 

vom discuta teatrul românesc integrat în amplul flux al teatrului universal, 

demonstrând, fără dram de cine ştie ce „ism”, locul său distinct în acest tulburător 

angrenaj. În felul acesta, marile sale valori se vor recomanda ca realităţi ce pot dialoga 

de la egal la egal cu tot ce este mai relevant în lume. 

Scriind această istorie în alt chip decât cele de până acum, dar, poate, tocmai de 

aceea mai plină de miez decât multe altele, am năzuit să sporim numărul celor care îşi 

fac din deviza „excelsior” un ideal de viaţă. Fiindcă numai posesorii unor mari idealuri 

ştiu ce înseamnă să-ţi transfigurezi propria existenţă în nemurire. 
                   Excelsior 
 

   UN  RĂSĂRIT  DE  SOARE  CARE  DUREAZĂ  ŞI  ASTĂZI 

 

Cei trei mari autori tragici ai antichităţii eline – Eschil, Sofocle, Euripide – 

alcătuiesc un astru aparte, de o strălucire greu de egalat, şi nicidecum întrecută vreodată 

până acum. 

Eschil este magma incandescentă a soarelui, Sofocle – necuprinsul luminos, iar 

Euripide – razele care se răspândesc şi pătrund până în cele mai tainice unghere. 

Meritele lor sunt incomensurabile. 

Eschil a revelat umanităţii că adăposteşte o zare nesfârşită care, depinde de ea, să 

fie senină sau acoperită de nouri. 
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Sofocle a scos la iveală aptitudinea omului de a desluşi în el însuşi minunea care 

poate fi. 

Euripide a dăruit pasiunilor rolul de înainte-mergătoare pe limanu-rile care 

altminteri sortite sunt să rămână necunoscute. 

Omul eschilian este, în totalitatea manifestărilor sale, sculptural. 

Omul sofoclian are frumuseţea şi prospeţimea desăvârşitei pictu-ralităţi. 

Omul euripidian întruchipează statornic muzicalitatea însăşi. 

Împreună, au conferit omenirii certitudinea că imposibilul nu este decât un 

descătuşător de noi şi noi avânturi, un izvor de energii în stare să se autoregenereze pe 

măsură ce sunt „consumate”, o sursă de necontenite puteri sufleteşti, morale, sociale 

care aşteaptă un impuls conducător spre a-şi dovedi imensa lor disponibilitate şi 

receptivitate faţă de solicitările umane. 

S-a instituit, graţie lor, o multiplă competiţie în şi între oameni. Individul înţelege 

să-şi trăiască viaţa impunându-şi noi şi noi exigenţe pe parcursul şi la capătul cărora, 

cunoaşterea de sine devine tot mai temei-nică. Astfel îmbogăţit, fiecare participă la 

existenţa universală de pe  poziţiile unui binefăcător al celorlalţi, care, la rândul său, 

suportă influ-enţele benefice venite dinspre ceilalţi. Totul devine, în felul acesta, mai 

uşor, mai frumos, mai emulativ. 

Eroii celor trei dramaturgi antici ne inspiră convingerea că fiecare dintre ei 

vieţuiesc în Cosmos cu folos. Un statut de regalitate sufletească nespus de întremătoare 

pentru toţi cei ce vin în contact cu ea, cu fecundele ei înrâuriri care îşi pun pecetea 

distinctivă asupra tuturor elementelor din care este alcătuită existenţa. 

Asemeni lor, noi înşine, învăţăm să vieţuim în Cosmos cu folos… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

 

 GEORGE BACIU 

GÂNDINDU-MĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mă loveam în delirurile mele ca de-un felinar frustrat de întunericul din 

preajmă. Viaţa mi-e asemenea unei prăvălii, plină cu obiectele ontologiei tale a 

căror identitate stă în etichetă. Afară, metafizica prezentului suspină ca un asasin 

graţios violat de o victimă discretă. 

Ce infern mă picură peste emoţiile epidermei? Ce rai îmi mântuieşte şomajul 

sufletului? Sforăitul gândurilor e ca un excitant inofensiv ce mă descompune spre 

a-mi concilia ortodoxiile patului în care-mi osândesc liturghiile desfătărilor. 

Îmi gândesc senzaţiile. Dar mă repudiază religia. Instinctele îmi arată 

supleţea, plăcerile – nedesăvârşirea, sexualitatea – ştiinţa. Devălmăşia perversă a 

raţiunii mă aruncă în monotonia digestiei. 

Tocmai pentru asta moartea îşi schimbă cravatele, trăind angoasa alegerii şi 

meditându-şi putreziciunea. Fiindcă ea doar trăieşte, pe când eu exist. Îmi uzez 

deliciile înclinaţiilor „şi mă gândesc la un Eleusis al inimilor ce nu mai sunt 

înşelate, la un Mister limpede, fără zei şi vehemenţele iluziei” (Emil Cioran) 
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IONEL NEAMTZU 

 

                O SENZAŢIE TARE 
 

 Viaţa i se părea anostă. Căuta și nu găsea 

decât surogate, să trăieşti în convenţionalitate şi 

deşertăciune în care nu găseşti nimic autentic.  

Ce căuta ea printre aceste capete, care nu 

produceau idei decât în funcție de plăcere? Și 

nici măcar plăcerea de a gândi, ci vanitatea 

satisfăcută. Toate aceste păpuși, care uneori 

sclipeau de vervă și de spirit, erau  reci ca ceara, 

uscați la suflet ca niște fructe prăjite la soare. 

Ceea ce dădea căldură lucrurilor și viață ideilor, 

lipsea. Unde erau oamenii, pe care îi căuta cu 

lampa sufletului aprins, ca Diogene? În jurul ei 

forfoteau numai fantezii. Omul era surghiunit în inima și închipuirea ei. 

 O nostalgie puternică după originalitate o cuprinse. Dorea sinceritate, inimă, 

elan. Ura, artificialitatea şi conformismul – cele două servitoare ale mondenităţii. 

Ar fi dorit să distrugă legile progresului, civilizația fadă și conformismul; nu 

izbutea decât să înăbușe dorința în brațele resemnării. Retrasă în lumea ei de creație 

și imagini, trăia cu frenezie eternul din clipe și absolutul din lucruri. De la o vreme 

simțea oboseală și atunci dorința de a găsi în concret ce și-a făurit mintea ei, o 

chinuia arzător. 

 Era noapte. Pe stradă era lume puțină, din cauza ploii ce căzuse. Învelită în 

blană, umbla alene, înviorată de frig. Bărbații care treceau, o măsurau cu priviri 

pofticioase. Unii, nepăsători, nu-i dădeau atenție. Totuși felul ei de aumbla singură 

și meditativă, cu pas lent din care nu se desprindea nici o ţintă, dădea de bănuit. Ce 

căuta la ora aceasta o femeie singură? Nu se sinchisea; gândurile ei o făceau să 

planeze deasupra lucrurilor mărunte. Nu avea decât un singur scop; să umble, să 

simtă și să vadă. Simțurile îi erau deschise și vibrau la fiecare impresie, în timp ce 

imaginația ei torcea deasupra lor firul invizibil al idealului. Era artistă și-și dădea 

seama că a vedea și a simți e totul pentru un artist. 

 Străbătând podul de pe râul ce curgea prin oraș, ajunse într-un cartier 

suspect. Formele și lucrurile se conturau ireal. Becurile electrice se umflau 

fantomatic, aburite de ceață. Totul era misterios. Ar fi trebuit să se întoarcă, dar o 

forţă ascunsă o mâna înainte. Năvala impresiilor o învolburau; frica ce o simțea se 
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adăuga la ele, îmboldind-o înainte spre necunoscut. Orice se va întâmpla o senzație 

puternică care o va scoate o clipă din uniformitatea existenței sale. Acest gând îi 

dădea curaj să înfrunte  primejdiile. 

 Un şuierat prelung despică liniștea: era trenul de miezul nopții, care trecea 

pe linia ferată din apropiere. Unde a ajuns? La marginea orașului? Ce imprudenţă 

să te lași târâtă de imbolduri! Era întuneric beznă; orașul luase aspect britanic, 

înghițit de negură. Acest aspect îi evoca scene de apași și bandiţi, care o 

cutremurau. O apucă frica şi se întoarse. Dar nu făcu doi pași și se afla în fața unui 

om. O urmărise fără să simtă: 

- Aștepți pe cineva, puicuțo? 

 Nu-i răspunse. Era împietrită de spaimă. Se uită rătăcită, căutând pe cineva 

în ajutor. Nu era nimeni, numai glasuri stridente, care răzbăteau până la ea de la un 

local de plăcere. Cu toată groaza ce o simţea, creierul îi funcționa și înregistra totul 

cu precizie uimitoare. Era mirată de luciditatea și liniștea minții sale. Putea chiar să 

reflecteze. Iată omul, dar nu omul căutat de ea, ci omul animal, omul bestie. Făcea 

totuși mai mult decât oamenii din creierul ei, lipsiți nu numai de calități și virtuți 
primare, ci și de instincte primare. Îți inspira gorază și dezgust, dar aceste lucruri 

aveau darul să pună sufletul în mișcare. 

 Individul se răsuci pe pietriș, în așteptarea răspunsului. Făcu doi pași către 

ea. Statura lui crescu în întuneric, părând aceea a unui uriaș. Mâinile sale se 

bălăbăneau de-a lungul trupului. Deodată, una din ele se ridică și voi să se înclește 

în brațul ei. Dezgustul și frica o înțepeniră, așa încât nu avu puterea să strige și nici 

să-l respingă. 

- Ți-ai pierdut glasul, mititico? o dezmierdă el, aproape de ea, duhnind a 

alcool. 

O apucă de braţ și o trase după el. 

- Ce bine miroși! Trebuie să fii vreo una deaia care se dă numai la boieri mari. 

Haide, du-mă la tine acasă! 

 Era moartă de frică; mâinile și picioarele îi tremurau. Numai creierul îi 

funționa imperturbabil, înregistrând impresiile. Ce subiect dacă va scăpa neatinsă! 

Va fi trăit una din acele senzații tari, care îi va îmbogăţii puternic bagajul sufletesc. 

Dar dacă odată cu senzația va dispare și ea? Trebuia să facă ceva; mai departe nu 

voia să meargă. Și-a extras tot ce i-a trebuit din această trăire și dacă mai făcea doi 

pași pe calea deschisă de ea, era pierdută. Să strige nu putea și ar fi fost zadarnic, 

căci nu era nimeni în propiere. Chiar dacă ar fi fost cineva, ar fi făcut parte tot din 

ceata derbedeilor de noapte. Să se împotrivească, ar fi însemnat să întărâte pe acest 

animal și s-ar fi ales cu vreun pumnal în coastă; nu era de glumit cu o astfel de 

creatură într-un astfel de cartier. Creierul, care făcea faşa strălucită , când se afla în 

societatea fadă a snobilor, a capetelor gânditoare și a civilizației, îi veni în ajutor. 
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Distilarea impresiilor îi aduse o idee mântuitoare. Frica i se risipi puțin; răsuflă 

regulat și bătăile inimii i se mai potoliră. 

- Să mergem, îngână ea cu o voce, care i se păru străină. 

- Vezi, acum îmi placi, rânji el excitat, aruncând mucul de țigaretă, care 

descrise un cerc luminps în aer. Lasă pe boierul tău că nu mai vine. Degeaba l-ai 

așteptat. 

 Își trecu brațul pe după mijlocul ei; ea suportă îmbrățișarea cu silă. Ideea 

salvatoare îi dicta însă o atitudine cuminte. 

- Vino să trecem, zise ea, când ajunseră la pod.  

El se opri o clipă nedumerit și bănuitor, dar ea îi aruncă o privire aprinsă, care 

îi risipi șovăiala. 

- Locuiești unde stau boierii, mormăi el în chip de explicație pentru sine. Mi-

am dat eu socoteala că trebuie să ai o cameră în oraș:  boierii nu vin după tine la 

mahala. 

 Mulțumit de sine, o urmă, lipindu-se strâns de ea. Nici nu observă când 

ajunseră în centru. Pe stradă, doi sergenți vorbeau; alți trei domni, bine îmbrăcați, 
mergeau cu pași măsurați și burghezi spre casă. Era civilizația. Ea respiră ușurată. 

- Acum, dragul meu, șterge-o! Îmi vine boierul, zise, ea adunându-și ultimele 

rămăşiţe de curaj, arătând pe unul dintre cei trei domni. 

 El se opri trăsnit; își vârî mâna în buzunar. Dar vederea sergenților îi 

paraliză mișcarea. Făcu calea întoarsă și dispăru în noapte, în timp ce ea urcă într-

o mașină și porunci să o ducă repede acasă. Jucase bine comedia; își redobândise 

sângele rece și îi trecuse spaima. Îşi dăduse seama că a trecut printr-un pericol. 

Dorinţa de a repeta aventura o părăsi şi pentru totdeauna nu-i mai trebuiau senzaţii 

tari.  
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DUMITRU NICODIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Rugă 
TU, Cel fără început şi moarte 

care le vezi, le ştii şi le poţi pe toate 

care m-ai ridicat din marea tăcere 

şi mi-ai pus în ochi lumină 

şi în inimă vrere, 

ajută-mă să ies din marele glod 

al cuvintelor fără de rod, 

dă-mi-le-n gând şi pe buze doar pe acelea 

care îţi laudă Puterea 

şi Veşnicia, 

arătă-mi că nu m-ai trimis 

doar să văd şi să plâng, 

lărgeşte-mi marginile care mă strâng 

să te pot cânta şi să-mi strig bucuria, 

şi în atâta pustiu de impuneri şi vreri 

mărunte, murdare, deşarte şi efemere 

fă-mi trecerea mai curată, 

arată-mi norul călăuzitor, 

condu-mă pe un munte 

şi dă-mi puteri 

să ajung împăcat la Marea Ta Judecată. 
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              Paznic 
 

Sătul de haos, 

în clipele lui de repaos, 

ca să-i vină somnul, 

Domnul, 

te-a zidit pe tine, 

cu migală şi răbdare, 

fata lui de sărbătoare. 

 

Într-o clipă de extaz, 

ţi-a pus ochi din stropi de mare 

şi gropiţe în obraz 

iar din razele de soare 

ţi-a-mpletit cosiţe fine. 

 

Doar la suflet s-a-ncurcat 

(era obosit bătrânul) 

l-a făcut amestecat 

de la păsări, om şi fiare, 

foarte mic şi foarte mare. 

În final te-a sărutat. 

 

M-a chemat apoi pe mine 

(sunt băiatul lui din flori) 

să-ţi fiu paznic până-n zori 

când veţi merge la plimbare. 

 

Lacrimă cu zăvor 

 
De mă cauţi şi nu sunt 

nu te duce la mormânt 

unde nu mă mai găseşti. 

Ia o carte cu poveşti 

strânge-i literele O 

şi aruncă-le în vânt. 

Numai două n-or să zboare, 

ochelarii mei de soare 

cu lumină indigo. 
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Mergi la valul care geme, 

priveşte adânc o vreme 

spuma lui şi vei vedea 

ochii mei plutind în ea. 

Vântură boabe de grâu, 

vei găsi un bob straniu 

fără coajă, numai miez. 

Înăuntru-s şi visez. 

 

De mă cauţi şi nu sunt, 

nu te duce la mormânt. 

Aruncă pulbere-n vânt, 

o să-ţi cadă la picior 

o lacrimă cu zăvor. 

Sunt în miezul ei şi dor. 

 

            Miracol 

 
Prin ce miracol ai ajuns la mine 

Iubire, acum când se lasă ger 

în memorie, când legendele 

se chircesc de frig, se ghemuiesc 

să le pot înveli cu un singur cuvânt; 

acum când timpul mi-a căzut în păr 

ca un praf alb, m-a năclăit, 

când steaua mea nu se mai miră 

şi muza doarme bătrână? 

Pe unde ai intrat când toate porţile 

erau sigilate şi păzite de moarte? 

Ce cauţi tu în destinul meu ajuns 

blană de câine în care mişună paraziţii? 

Acest fier înroşit de păcat 

din inimă, este singurul loc 

cald şi curat din mine. 

Şezi pe el, iubire, că-s orb, 

să te pipăi puţin. Vreau să ştiu 

de nu eşti vreun înger al morţii, 

deghizat. Şi apoi, fă-mă rob. 
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           Vino înger 

 
Vino înger şi m-ajută 

să suport iubirea brută 

care arde şi striveşte 

tot ce-n cale întâlneşte. 

Că m-a întâlnit şi iată 

parcă m-a călcat o roată 

şi-a mutat în mine cerul 

şi pământul laolaltă. 

Mi-arde inima ca fierul 

vreau să lămuresc misterul 

vreau s-o văd dar nu se-arată 

vreau s-o cânt dar n-o am toată 

doar frânturi prin guri de foc 

doar doi ochi şi un mijloc 

ca o osie ce-mi trece 

prin rărunchi şi devin rece; 

părul frânghii de mătase 

mă ţine agăţat de oase 

şi mai are-n vorbe har 

nestemate-n chihlimbar. 

Zvârcolindu-mă sub roată 

strig la tine „hai odată“ 

înger bun, iubire caldă 

fă şi lacrima să ardă. 

 

 Florile şterg geamul 
 

Florile s-au apucat să şteargă geamul 

să te vadă pe tine venind 

Iubire, tainică alcătuire 

ce poţi apărea când nu 

se aşteaptă nimeni, ca o umbră, 

ca o lumină, ca Fiul Omului 

stârnind vacarm de bucurie. 

Pentru moment, florile şterg geamul. 
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   EUSEBIU CAMILAR 

 

                  Oameni, locuri, întâmplări (II)37 

 
   Într-o seară de iarnă, cu strigăte sub fereşti, 

la noi în casă a intrat un om. Avea la mustăţi ciucuri 

de gheaţă. Pe cap, un comanac verde. S-a oprit în 

prag şi ne-a privit. Mirosea a rachiu. 

   – Ioane... Bine c-ai venit... a ţipat mama. 

   Omul necunoscut a întrebat: 

   – Ce mai faci, Nataliţă? 

   – Uite copiii, Ioane... 

   – Ce mai fac vitele, Nataliţă?... 

   Tata ne-a sărutat. Mama ne arăta pe rând: 

   – Uite, asta-i Catrina... ista-i Alecu... asta-i 

Saveta... Două săptămîni tata ne-a îngăduit 

copilăria. După aceea a pus sub vatră o nuia. Pe mine m-a bătut cel dintîi. 

   Tata n-a adus bani din America. Unii spuneau că tata bea prea mult. 

   Mama îl sfădea cîteodată: 

   – Ai pierdut opt ani de pomană. Cu ce-o să ne mărităm fetele? 

   Tata a avut multe pe inimă. Nu râdea niciodată. Şi se întorcea totdeauna beat de 

la târg. Acum ştiu de ce bea tata aşa de des. Îi părea rău că-şi părăduise tinereţea în 

America. 

   De la cea dintâi bătaie mi-a fost ciudă pe dânsul. La ce a venit omul acesta în 

casa noastră? 

   Pe noi ne-a crescut mama. Şi o iubeam pe mama. Ea ne ocrotea. 

– Îi înveţi cu nărav, spunea tata; treaba ta...   

Într-o noapte a venit beat de la crâşmă. Afară ploua. Îi curgea apa de pe pălăria 

pleoştită. Se cumpănea, ne privea cu ochii rătăciţi. Ne-a suduit de Dumnezeu. 

   Mama l-a întrebat despre banii băuţi. 

   – Care bani? s-a răstit tata. 

   – Aceia pe care i-ai băut... 

   Tata a ieşit în tindă şi s-a întors cu toporul. 

   Mama a răcnit. Noi ne-am strâns în jurul ei. 

  – Ce vrei de la mama? Las-o!... 

   – Scârnăvii... 

                                                           

37 Fragment din romanul Cordun, recent apărut 
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   Atâta ne-a spus tata, şi a ieşit. Am auzit zgomotul surd al toporului aruncat pe 

pământul din tindă. Apoi uşa de afară. Ochii holbaţi s-au împăienjenit. Am plâns şi am 

adormit unul lângă altul, pe pat. Nimeni n-a mâncat în seara aceea. 

   Târziu, m-am trezit. La lumina slabă a lămpii mama sfătuia cu sora cea mai mare: 

   – E ud până la piele, spunea mama. L-am aduce în casă. Nu se poate ţine pe 

picioare... 

   În noaptea aceea mama n-a dormit în casă. A stat pe prispă lângă tata. 

   Dimineaţa avea ochii înroşiţi de plâns. 

   Nu pricepeam bine. Auzisem numai că tata s-a îmbolnăvit  de-o boală care umple 

şi pe alţii. Tifos. Trebuia să-l ia jandarmii. Mama l-a ascuns în podul şurii, în fân. 

   – Nu-i acasă, spunea mama. E dus la coasă, pe lângă apa Jijiei, în Moldova... 

   Boala a ţinut mult. Toată vara. 

   Într-o zi culegeam mere. M-am suit în podul şurii, cu sânul plin, s-ascund merele 

în fân. Am dat peste bârlogul tatii. M-a cuprins spaima. Am coborât repede scara. 

   Apoi a venit o toamnă cu ploi mărunte. Cu asfinţituri roşii...                                     

                                                           V 

   M-am întâlnit cu tata în poartă. Se sprijinea în cârjă. Era slab. Tare slab era tata 

atunci. Veneam de pe drumuri. 

   – Da’ tu de unde vii? m-a întrebat. 

   M-am strecurat printre el şi stâlpul porţii, pândindu-i braţul cu cârjă. 

   – Vin de pe drumuri, i-am răspuns, după ce m-am văzut în largul ogrăzii. 

   Peste păduri treceau neguri. Se târau peste vârfuri. 

   – Mă, ia secera! Du-te şi taie porumb la Podu Rusului. Numai de cel mai copt. 

Eu vin în urmă cu carul... 

   Dinspre dealul târgului veneau neguri, atârnând din cer până în pământ. S-

auzeau vuiete de pietre de moară: veneau apele mari. 

   Am tăiat câteva braţuri de porumb. Copt şi verde la un loc. Ascultam cum vuiesc 

malurile, prăbuşindu-se în apele râului, aproape, după ogoare. 

   Roţile carului m-au trezit. Venea tata. I-am ieşit înainte cu secera în mână. 

Dinspre dealul tîrgului veneau negurile, atîrnînd din cer pînă în pămînt. 

   – Tată, am tăiat porumb. Vine ploaie mare. O să ne apuce aici... 

   Tata mi-a spus: 

   – Ţine vitele de funie! Eu pun porumbul în car. Mergem acasă. Vine noaptea... 

   Şi a intrat în ogor. 

   După aceea am ştiut. Primul pumn între coaste mi-a adus aminte: trebuia tăiat 

numai porumb copt. 

   Tata avea în car o leucă găsită pe drum. Când a apucat-o, eu am început să fug. 

Tata suduia: 

   – Golanule... Te prind eu... 

   Aproape, după ogoare, clocoteau apele mari. Pe lângă pârâu eu alergam spre ape. 

   – Mă duc să mă înec! am strigat. 

   Şi alergam spre ape. 
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   Tata răcnea după mine:  

   – Măăă... 

   Nu ştiu cum s-a întîmplat. Când m-am dezmeticit, tata îmi săruta obrajii şi eu 

plângeam în hohote. 

   – Răul tatei, rău... Să nu spui mâne-ta. E şi aşa destul de necăjită... 

   Negurile s-au năruit pe pământ. În ploaia măruntă, ne-a prins noaptea pe drum. 

Şi tata cânta în car, îndemnînd vitele, o doină din tinereţile lui. 

   Acasă, la lumina focului şi a icoanelor, tata zâmbea storcând apa din pălărie. În 

seara aceea m-am împrietenit cu tata. 

                                                         VI 

   Este în ţarină la noi o ploştină neagră între două dealuri. Se spun multe în sat la 

noi despre ploştina asta. 

   Dincolo de drumul care duce la târg e moşia popilor. Câţi ani vor fi fiind de la 

întâmplarea asta nu poate şti nimeni. Poate pe vremea când satul era încă pe malul 

râului, poate mai demult. 

   Un fecior de popă era într-o zi pe moşie. Era frumos şi tânăr feciorul popii. Abia 

îi răsărea mustaţa. Ducea plugul de coarne, îndemnând caii. Cine ştie din ce pricină s-

au speriat dobitoacele, că au luat-o razna, nechezând, spre sărătura neagră? 

   Feciorul popii, din fugă, a încălecat pe cel mai nărăvaş, să-i oprească. 

   Şi se zice că ploştina neagră l-a înghiţit pe feciorul popii, cu tot cu cai şi cu plug. 

   De multe ori, în clocotul negru ies deasupra ciolane de vită. Noi, copiii, cu 

sufletul la gură, împlântam beţe, acolo în ochiul întunecat, să-i ispitim adâncimea. 

   Se spune că acolo e scufundat un sat întreg, cu oameni cu tot; că uneori s-aud în 

adânc clopotele satului scufundat, strigăte spăimântate de cocoşi şi plânsete. 

   Cică cine se opreşte să asculte cade mort pe loc. 

   De aceea, poate, trecătorii din partea locului întârziaţi în ţarină sau venind 

noaptea de la târg, când ajung în dreptul sărăturii, grăbesc paşii, făcîndu-şi cruce cu 

limba pe cerul gurii. 

   Pe vremea când treceau turcii şi tătarii pe la noi, s-ar fi scufundat aici o întreagă 

oştire urmărită de voievodul de la Suceava. 

   Numai câţiva ar fi rămas, rătăcind prin codri. 

   Pe la noi au fost de mult codri întunecaţi de fag. Acum nu mai sânt. Târgul i-a 

fulgerat cu ferăstrăul. Au rămas dealurile pleşuve. Bălţile cu trestii au secat. Ţarina 

satului nostru e din an în an mai săracă... 

   Prin codrii de altădată, cei cîţiva păgîni au rătăcit o bucată de vreme. Până s-au 

oprit sub o streaşină şi au prins rădăcini. 

   În patria lor din răsărit mânau cămilele. Tot cu cămilele au venit şi pe la noi, 

aduşi de semilună. Băştinaşii le-au zis „cămilari”.   S-au înrudit cu oamenii şi cu 

pământul. Acei păgâni au fost străbunii mei, dinspre tata. Mama e sămânţă de ciobani 

coborâţi de la Maramureş! 

   Pe vremea copilăriei, am găsit pe marginea ploştinei un arc. Alţi copii au găsit 

vârfuri de săgeată. 
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   Ştiu că am pus arcul acasă între parii gardului, sub trandafiri. 

   Alecu l-a dus la fierar şi a făcut dintr-însul o cange pentru scos ciuturile căzute 

în fundul fîntânilor. 

   Am avut mulţi ani cangea aceea. Apoi a împrumutat-o mama unui vecin şi i s-a 

pierdut urma. 

                                                          VII 

   Tata era mânios. A înjugat vitele şi a ieşit pe poartă cu carul. Mi-a spus: 

   – Închide poarta şi haidem în pădure! 

   Eram băiat mare acum. Citeam, pe prispă, o carte. Zile de vacanţă mare. 

   Am închis poarta şi am luat-o în urma carului. În dreptul crâşmei tata s-a oprit. 

   – Ţine vitele! Am treabă. 

   Când a ieşit din crâşmă, mirosea a rachiu. 

   – Haidem! 

   Tot la deal, printre dealuri. Am încărcat lemnele. Era căldură înăbuşitoare în 

codru. Bâzâiau muşte rele. Vitele se zbăteau în funie. 

   – Li-i sete câinilor, a spus tata. Du-le, devale, la apă! 

   Când le-am luat de funie, gâza neagră le-a împuns. Şi s-au pierdut în stufişuri, 

cu cozile ridicate. 

   – Fugi după ele, ce stai? s-a răstit tata. 

   Le-am ajuns în întunecimea de bolţi, la izvor. Mă priveau ca şi cum mi-ar fi spus: 

„Lasă-ne la răcoare...“ 

   Peste măguri a răsunat chemarea tatii. Eu am chiuit din vale. 

   Tata a coborât printre goruni. Avea în mână o nuia groasă. 

   – Mînca-v-ar cîinii... 

   Şi legând vitele de un copac, a început să le bată. Eu şedeam cu picioarele pînă 

la genunchi în izvor. M-a cuprins mila. 

   – Tată, nu le bate... 

   – Să taci din gură! s-a răstit iar tata. 

   Vitele frământau din picioare, sub bolţile întunecate, uitându-se ponciş. 

   Apoi, tot la vale printre dealuri, ne-am întors acasă. În răcoarea grajdului m-am 

apropiat de vite. Le-am mângâiat, mi-au lins mîinile. 

   – Da’ tu ce stai aici? m-a întrebat tata, din pragul grajdului. Hai să descărcăm 

lemnele... 

   – Tată, de ce baţi vitele? Nu ţi-i milă? 

   Şi i-am mărturisit credinţa în cele şapte vieţi. Poate în vitele noastre trăieşte 

sufletul cuiva, al vreunui om. Uite, ce ochi buni au vitele noastre. Parcă s-ar ruga de 

iertare. Parc-ar vrea să spună ceva în grai omenesc... Tata s-a uitat la mine chiorâş: 

   – Te-a prostit târgul. Hai să descărcăm lemnele!  

M-a spus mamei, fraţilor, surorilor. M-au râs pe rând, spălându-şi mîinile. 

   Ne aştepta în tindă cina cu aburi acri. 
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ADRIAN NICOLAE POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

adulter textil 

 

mi-am invitat cravata 

să admirăm împreună realitatea de sub grindă. 

m-a refuzat elegant, 

spunându-mi că pe seară 

are bilet la premiera unei drame 

sub crengile castanului înflorit  

de la marginea drumului. 

disperat, am urmărit-o în miez de noapte, 

pândindu-i păcatul, descătuşându-mi furia. 

dansa agăţată de gâtul celuilalt, 

unduindu-se cu mişcări lascive 

în ritm de blues… 

şi nici măcar nu se asortau… 

 

noi, în oglindă… 

 

l-am izgonit pe Ivan… 

dincolo de stele… 

zvârlind coada sapei  
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de pe crăpăturile palmelor, 

ne-am deghizat în Giovanni, 

visând la temelii neridicate... 

deşteptaţi de orologii precise, 

apăsaţi de alte poveri 

am îmbrăcat sacoul vechi 

al valetului John, 

spre a urca deasupra tihnei 

ziduri mult prea înalte… 

trişti, fără vlagă,  

cu spinări de seceră, 

ridicând piramide roşii,  

între soare şi lună 

îndreptam în ziua Domnului 

hârtiile sudorii, 

mototolite în buzunare hulpave  

de urmaşii lui Don Juan… 

căutând alinare 

târziu, în noapte, 

ne linişteam sufletul 

cu vorbe curate… de-acasă… 

fredonându-ne jalea, 

înăbuşindu-ne dorul 

amăgindu-ne că mai e puţin… 

tot mai puţin 

până vom fi iarăşi… Ion. 

 

alergând după cuvinte 

 

am deschis ochii… 

mari, negri 

la o margine de lume, 

necunoscându-mi cuvintele… 

am început să alerg 

şi să le caut 

fără a şti că ele mă aşteptau… 

de ceva vreme… 

le-am aflat înmiresmate 

printre petalele bătrânului zarzăr… 

azvârlind în suliţe roua zorilor, 

răvăşind potecile ascunse 

ale codrilor de brazi… 
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hălăduind prin poieni şi munţi, 

ascultând încă mugind 

turmele de zimbri… 

luându-le urma, 

lunecând fără şoaptă, 

le-am găsit către seară 

sub piciorul punţii ştirbite 

lângă celelalte vorbe, 

fugărite printre coline, 

supte sub lună plină 

şi purtate apoi de acvile 

înspre glorie… 

eterna glorie… 

deşirându-mi destinul, 

le-am adăpostit în palme 

sorbindu-le, potolindu-mi setea 

ce nu fusese până atunci 

…rostită. 

 

exerciţiu algic 

 

te-am păstrat conştient în talpă 

contopindu-mă cu durerea, 

necunoscându-ţi încă destinul. 

 

am încercat să te descopăr 

fără să-ţi tulbur liniştea, 

refugiindu-mă doar în hazard: 

insulă dispărută… 

corabie scufundată de furtună… 

cenuşă risipită în valuri… 

idilă interzisă cu final asumat… 

 

te-ai adăpostit în mine 

spre a medita  

tu, fir de nisip 

al iubirii de-o vară 
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IOAN FILIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Învăluită în zare 

 

 

Învăluie-te, fată, în zare şi-n tăcere 

Şi fă iar să mă doară distanţa dintre noi – 

 

C-o respirare numai îmi stingi păgâna vrere 

Şi faci să-ntoarne vremea prin tine înapoi. 

 

Când tu îmi eşti departe, singurătăţi se leagăn, 

Precum în crânguri plopii ori albul de mesteacăn. 

  

Singurătatea, aspră ca iarna-n jur se cerne,  

Ci vine peste mine imaginea-ţi şuvoi, 

 

Răsfiră-n văluri greul distanţei dintre noi 

Şi ca un vis de noapte în juru-mi se cerne38. 

                                                           

38 Varianta strofei din alt caiet: „Răsfiră-n neguri vălul distanţei în tăcere/Şi  ca un vis de 
noapte se aşterne între noi”. 
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Cum arde-n mine dorul fiinţa mea întreagă, 

Săpând prin sânge albii de purpură şi lavă, 

 

Bogată mi-e risipa, făptura mi-e bolnavă  – 

Adu-mi-te din zare să fim în lume doi. 

 

  

Floarea nemuritoare 

 

 

Înalt e piscul depărtat în zare 

spre care, călător, 

visat-am să-l ating... 

 

Acolo în nord, departe,  

unde norii 

şi piscurile-n ceruri ning, 

trăişte, rară şi nemuritoare,  

cea mai frumoasă-n lume,  

între toate, 

şi mult vestită,  

Floarea fără moarte. 

 

 Cărările ce duc spre ea, 

 nimeni a-mi le spune, 

 nu poate, 

 nici nimeni nu le ştie. 

                    

Se pare că, demult cândva,  

s-ar fi-ngropat sub cetini, 

ori s-au pierdut sub stânci, 

ori poate s-or fi  rătăcit 

prin hăurile-adânci, 

din muntele cu fruntea-n veşnicie. 

 

            * 

           * * 

 

Nepăsătoare, sus pe-nălţimi, 

cu vârfurile-n nori ce veşnic ning, 

ea-şi poartă mândră printre stele 
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eterna-i  nepătrunsă tinereţe 

iar piscu-acela ’nalt îmi cere 

o viaţa-ntreagă să-l ating.  

 

              * 

             * * 

 

Porni de diminieaţă, călător, 

lăsând în urmă tot, 

părinţi, iubită, prieteni.  

avere, cai şi arme, 

aprig mânat spre munte 

de ne’nţelesu-i dor. 

 

– Hei, stele, voi,  

voi stânci şi mândre cetini,  

Cine-mi arată drumul către pisc? 

 

– Voinice, hei, ia seama  

und’ te îndemeni. 

S-a-ncumetat demult cândva 

un călător 

la drum pornit în lume 

făr de semeni, 

să taie drum spre aspra înălţime 

aprig mânat de nebunescu-i dor 

acolo înspre pisc 

unde trăieşte floarea-ceea rară... 

 

Şi cal şi om vor fi pierit sub stânci, 

în noapte sub al lunii disc 

ori poate s-au pierdut 

prin hăuri şi prin văile-adânci.... 

 

               * 

             * * 

 

– E hăul blestemat,                                                                  

nu orice pământean 

a-l trece poate, 

ci  mulţi ce s-au încumetat 

pieriră rătăciţi în noapte. 
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– Ci-ntoarnă-ţi paşii 

colo în poiană,                                                                                  

 la han. Te-aşteaptă prieteni, 

femei frumoase 

’n dezmierdări se-alint 

şi vântul bate-n cetini... 

 

E vinul bun şi focul  

în vatră se mistuie frenetic 

cât  lăutarii înstrună 

pe coarde dulce cânt 

care-nfioară locul. 

 

Acasă, fraţi te-aşteaptă, 

Părinţii,  tată, mamă, 

de dor plânsa iubită  

şi  vajnici  camarazi... 

 

             * 

            * * 

 

Răzbat ciudat în noapte,  

cu stele printre brazi, 

neîneţelese şoapte,  

foşnet de-aripi în cetini 

şi ţipete prin ulmi...  

 

Întoarnă-ţi paşii-n vale 

din drumul tău spre culmi! 

 

 

 

 

           De frumuseţe 

 

Ea se-acoperea de frumuseţe 

Şi credea că-i este tandru rost. 

O, nu-i frumuseţea o hlamidă 

Vieţii, de risipă, să-i fie adăpost.  

 

Fecioara  îşi purta semeaţă paşii  
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Prin ierbi înalte ajungând la stele 

Nebănuind nici măcar o clipită 

Povara sacră ce-i va frânge trupul. 

 

Încercuindu-i calea zmei şi iasme, iele 

Ce, jinduindu-i frumuseţea, taina, firea, 

I-au înnădit obstacole în cărare,  

Capacană întinzându-i chiar iubirea. 

 

Căci e povară frumuseţea – cea mai grea. 

Nici bănui, tu fecioară, amăgitoare, 

Că eşti pândită zilinic  de un fur 

Ce-ţi vinde-n piaţă lucrurile rare. 

 

Viclean, pe-ascuns şi-n tăinuit murmur. 

 

              Cântec de fiu 

 

Din uitare scoate-mi-l, 

Cu-a Ta rază-atinge-mi-l 

Din somn blând trezeşte-mi-l 

Doamne, Tu, înalţă-mi-l. 

 

Scutură-l de somn, 

Nalţă-l pui de om, 

Prea slăvite Domn! 

Urcă-l cu a Ta rază, 

Ziua în amiază. 

  

Din tăcere scoate-mi-l 

Doamne, Tu, alintă-mi-l! 

În lumină-înfaşă-mi-l 

Pe prunc, pe copil. 

 

Noaptea din pleoapă  

Spală-i-o cu apă, 

Ceara din auz 

cu cântec de sturz, 

Ceara din ureche 

cu cântec de fete. 

 

Să se-nalţe om, 
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ca un pui de Domn! 

Nalt şi mlădios  

ca un Făt-Frumos. 

 

Nalţă-l pe picioare 

Prea slăvite Soare, 

În câmp luminat, 

Fiu  de împărat. 

 

Să urce-n amiază  

Cu inimă trează, 

Şi cu vorba clară 

Ca apa-vioară, 

Şi cu gând curat,  

Fiu de împărat 

Cu chip luminat. 

 

În soare scăldat, 

În câmp luminat, 

Verdele din spice  

’N aur să-i înspice. 

 

Din tăcere scoate-mi-l, 

Din uitare nalţă-mi-l 

Din somn trezeşte-mi-l 

Doamne, Tu, păzeşte-mi-l 

Cuvântul alintă-i-l 

Cu roade de har! 

Cum vara-n gustar. 

 

Doamne, Tu mi-l creşte 

Frumos bărbăteşte! 

Şi, Doamne-l veghează  

Şi mi-l luminează 

Cu a ta blândă rază, 

Din zori în amiază 

Din amiază-n sară 

Şi din vară-n vară, 

Din seară în zori 

Cu-a Tale comori! 

 

Fă-mi-l ca să fie 
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’N lume bucurie 

Tare ca şi piatra,  

Iute ca săgeata, 

Puternic ca fierul, 

Nobil cum oţelul! 

 

Fă-mi-l ca să crească 

Şi să înflorească, 

În câmp să rodească 

Viţă românească, 

În câmp luminat,  

Fiu de împărat, 

În câmp românesc 

Fiu din os domnesc. 

 

În ţară să-mi crească 

Să se înmulţească  

Spiţă-mpărătească 

’N ţară românească! 

 

            De trup 

 

Trupule al meu,  

chilia-mi crediniciosă, 

Întru slava ta  

voi aprinde-n vecie lumini. 

Nu mi-ai fost piedecă,  

ci pragul de casă 

pe care sfios  

prin lume-am călcat  

venind printre străini. 

 

Te-am purtat prin hăţişuri,  

te-am ostenit pe abrupte cărări. 

Fără să şovăi nici în furtună, 

şi nici în risipă,  

te-ai potrivit şi blând m-ai urmat 

fără greş înspre zări;  

Uniţi pe vecie rămas-am, 

cum zborul de-aripă. 

 

Te voi sărbători şi cânta, 
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 pământul meu bun. 

De n-ai fi, tu, peste cine  

zăpezile-n iarnă-ar mai ninge? 

Deasupra cui, bolta 

s-ar mai putea arcui? 

În ce piatră şi-ar tăia  

sufletu-mi semn de-ntrebare? 

Fiorii dragostei prea multe 

cui şi-ar mărturisi? 

Cum  oare  

s-ar mai lumina atunci 

pământul în soare? 

 

Te voi cânta şi slăvi,  

pământule-al meu, 

prilej pentru Cer,  

asupră-mi, suav de-a se arcui...  

De n-ai fi făptură, tu,  

trup şi semn de-ntrebare, 

Neliniştea lumii, toată, 

cum s-ar adeveri? 

 

O, trup, trupule, 

pământule al meu,  

când tu n-ai fi fost,  

n-aş fi fost în lume nici eu! 

 

O, trup-ţărână, 

Trupule-floare, 

Când tu n-ai fi eu, 

Când tu n-ai fi, oare 

pe ce materie stelară 

ar mai călca prin cosmos Dumenzeu? 

 

                De toamnă 

   

Nu se-ntristează pământul târziu, 

Când fără voie alunecă-n toamnă, 

Ci zările-s deschise şi sfinte ca lacrima. 

În flăcări arămii a muntelui Doamnă 

Îşi varsă din Ţibleş şuvoi imaginea-n mine, 
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Oh, patima Muntelui, patima! 

 

 

Pasărea Muntelui zboară-nspre mine,  

Mă ispiteşte, m-adastă, mă-ndeamnă 

Cu zările limpezi şi focuri de toamnă, 

Sună straniu, noptatic glasu-i de-aramă, 

Ard flăcări bezmetic pădurile-n Ţibleş, 

 

Pasărea toamnei spre munte mă-ndeamnă! 

 

 

Se mistuie vreascuri cu flăcări în mine, 

Vâlvătaia năucă a muntelui, patima. 

De-aramă ard straniu departe în Ţibleş 

Pănă târziu, pădurile, toamna – 

Le mistuie-n flăcări pe lume stăpână, 

 

A muntelui flacără, Doamna! 

 

Oh, patima muntelui, patimă! 

Frunza rănită, bolnavă, în sânge 

la picoarele cerbilor  fulgere scapără 

Ca o femeie iubită ce plânge, 

Învinsă cu ţipăt de propria falcără. 

 

Arde Muntele-n zare – 

Vâlvătaie de-aramă ori  sânge! 

 

În flăcări petrec pădurile toamna, 

Se mistuie departe în Ţibleş 

Oh, nestinsa patimă-a muntelui –  

                                            Doamna!  

 

 

         Glas din Nord  

 

 

Mi se spunea John 

în satul de pe margini de fiord 

din îndepărtata mea Scoţie... 
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Când soarele se-nălţa auriu peste munţi  

şi vara  se revărsa pe coclauri 

m-afundam în pădurea de pin 

şi goneam după cerbi, 

în arboroase-le coarne,  

cu scânteieri de rubin. 

 

Fata cu care rătăceam 

nopţi târzii, sub stele  

pe ţărmuri lungi-învolburate 

ale dragului meu Nord, 

când luna se ridica argintie din ape, 

se numea Katty. Draga mea  

Katty – înaltă, frumoasă, involtă,  

cu ochii ca apele din fiord, 

bălaie ca luna ţintită pe boltă. 

 

Scumpa mea Katty,             

îmi dărui o fetiţă 

frumoasă  

ca soarele-n boltă, bălai, 

cu zâmbet şi ochi de senin, 

pe care-ntr-o zi, în apele 

fiordului reci o scufundai 

botezând-o pe numele mamei, 

Katty cu părul bălai.  

 

Cu mâna mea îi cioplii  

leagăn din trunchi de pin,  

din golf i-adusei, să se joace  

scoici şi peştişori mici aurii – 

Micuţa mea Kati cu ochi de senin... 

Dar într-o amiază,  

cornul sună –  în Indii, 

ne chemară să ne îmbarce... 

 

La Liverpool în noapte, târziu, 

cu sutele ne adunarăm, 

pe vasele mari cu pânze-n catarg 

ne îmbarcarăm, 

în vuiet de ape-n fiorduri, 

şi drumul luarăm spre Indii 
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departe, când pe cerul azuriu, 

stelele mari ale nordului 

coborau în chindii... 

 

Deunăzi, pe  când  

cerul deasupră-mi liniştit şi senin  

îmi părea, acolo departe în Indii, 

meşteream fluier din mladă de bambus 

îngânând un cântec de-acasă, lin,  

zicând că viaţa-i frumoasă 

oriunde pe pământ,  

pretutindeni,   

la mine acasă-n fiord, 

şi-n Indii departe, precum 

în  îndepărtatul meu Nord.... 

 

Cântând, zicând, îngânând... 

Deodată, din trestii,  

o săgeată ţâşni cu venin  

şi-n ochiul meu drept mă atinse ... 

Nu în coastă, în umăr, în piept 

mi se-nfipse 

ci chiar în lumina ochiului drept.... 

 

Atunci, pe loc am căzut, 

neterminat rămas-a fluierul 

din mladă de bambus... 
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VIOREL PIVNICERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Şlefuitorul de stele 

 

Dincolo de orizont, 

unde timpul face adeseori popas, 

trăieşte şlefuitorul de stele. 

Când munţii ascund soarele,  

se ridică de pe scaunul cu trei picioare, 

aruncă cortina nopţii peste lume, 

privind, apoi, stelele. 

Le şlefuieşte pe cele în care a pălit lumina, 

adună aştrii care şi-au pierdut menirea, 

iar dimineaţa împrăştie 

nori pe cer şi ceaţă în văi. 

Cu capul sprijinit în mâini, 

aşteaptă ca munţii să ascundă soarele... 

 

Dansatorul ploii 

 

Pe asfaltul străzii 

tropăie picături gălăgioase. 

Coloane de apă sprijină cerul, 

scenă megalitică pentru un singur dans. 

O nălucă atrage priviri, 

iluzie în spatele perdelelor străvezii. 

Ridică o mână; face un pas; 
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se arcuieşte iar dintr-o săritură 

agaţă un nor şi-l sparge în lumină. 

Trup de frunze, vânt, 

pământ şi culoare, 

dansatorul ploii încheie în genunchi. 

Peste el dispare ultimul curcubeu. 

 

Păstrătorul de poveşti 

 

Ancoră, catarg, picior de lemn, tun, 

vas fantomă, piraţi, praf de puşcă, 

pipa păcii, şef de trib, apă de foc, 

blănuri, sănii cu câini, iglu, 

butoaie de rom, hangiţă, moară, 

coliere, diamante, măşti veneţiene, 

spade, clopot, vas cu aburi, 

oază, cămilă, vulturi, 

piramide, catacombe, lanţuri, 

tunele secrete, capcane şi multe altele, 

le are aranjate ordonat pe rafturi, 

păstrătorul de poveşti, 

înţeleptul ce sădeşte comori în suflet. 

 

De ce taci? 

 

De ce taci, 

pădure fără de copaci? 

Ţi-e dor de cântul frunzelor 

din mângâierea vântului şi a ploii? 

În depărtare, încă se aude 

ecoul răguşit al drujbei 

ce a muşcat adânc din tine. 

Au închis ochii, au întors capul, 

pipăindu-şi bancnotele din buzunare. 

Nu a contat că din tine 

au mai rămas doar mese 

cu picioare în pământ, 

pe care timpul a încrustat zeci de inele. 
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Apus intracarpatic 

 

Plâng Carpaţii 

după slova românească 

îngropată sau uitată 

sub troiţe ardelene. 

În pământ  

răsună plânsul… 

doina… 

Curge limba strămoşească 

cu izvoare cristaline 

către Dunărea bătrână. 

Oltul… Mureşul 

adună 

lacrimile unei naţii îngenunchiate. 
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IULIU PÂRVU 
 

               Trei ani din viaţa de zi cu zi a unui bărbat ca lumea39 

    
2013 

1.06: Nimic nu te face mai vulnerabil ca 

prostia. Doar omul prost nu are simţul apărării, nu 

poate vedea cu un pas mai departe de clipa în care 

se află. Dacă ajunge şi exuberantă, spectacolul nu 

mai poate fi suportat… 

2.06: Două evenimente familiale majore: 

Tincuţa împlineşte 39 de ani şi botezul Elsei! 

Telefonăm, pentru felicitări, în Germania, iar după-

masă la Chicago. Dumnezeu să le poarte de grijă! 

* Nimic mai dureros, odată, pentru ţăranul 

român ca risipa printre străini !... Ce doine 

sfâşietoare a stârnit în graiul omului de rând acest sentiment! Astăzi, când puţin se 

mai simte străinătatea, şi cântecele au amuţit. 

* Lumea se lasă încântată de toate marile descoperiri care se fac, fără să-şi dea 

seama că, fiecare dintre ele, pe rând, sapă la temelia liniştii sale. 

* Altfel sunt simţite ascendenţele decât descendenţele, cu vădită 

condescendenţă, cu mirare chiar că aşa ceva s-a putut întâmpla… 

3.06: Mâncăm primele cireşe din grădină. Trandafirii gem de flori. Bujorii s-au 

cam topit… Nu sunt prea cunoscut ca autor decât într-un cerc restrâns de apropiaţi. 

Nu am cultivat agenţii de publicitate literară, pentru că nu cred în efectul de durată al 

acţiunii lor. Or, pe mine, nu mă interesează vremelniciile. 

4.06: Am impresia că mă încearcă o viroză… De început de vară. Ne sună 

Tincuţa. Pare-se a prins-o dorul de casă. Apoi, ne sună Ionuţ, pornit pe polemici 

politice. Dacă serviciile chiar fac interceptări, au avut ce înregistra… 

5.06: Viroza a început să mă asalteze, greu îi fac faţă. În oraş, totuşi, cu treburi 

curente. La Liceul „E. Racoviţă”, să-mi ridic invitaţia pentru întâlnirea absolvenţilor 

din promoţia de acum zece ani. M-aş apuca de scris, dar nu mă simt în cea mai bună 

stare sufletească.  

* Sunt multe feluri de-a măsura trecerea anilor. Dascălii au unul, numai al lor: 

întâlnirile decadale organizate de absolvenţi. Puţină aritmetică în ele, dar atâta 

poezie… 

6.06: În societatea românească din ultimii opt ani se desfăşoară cea mai nesimţită 

cacealma politică din istorie. Forţe obscure, cu vădite intenţii totalitariste, acţionează 

sub tutela democraţiilor occidentale pentru instaurarea unui regim de esenţă stalinistă, 

                                                           

39 Fragment din romanul cu acelaşi titlu, recent apărut 
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strident fardat cu cosmeticale democratice. S-au dat puteri nelimitate procurorilor 

care acţionează sub vădită comandă politică pentru eliminarea tuturor adversarilor lui 

Băsescu. Poporul e demoralizat, are sentimentul că nu se mai poate apăra de corupţia 

generalizată. Pe vremuri, aştepta salvarea de la americani. Acum au sosit americanii, 

dar cinismul lor pare fără limite. Se fac că apără democraţia, dar, de fapt, nu urmăresc 

decât să se asigure că frâiele ţării sunt în mâinile unui om care le slujeşte interesele. 

7.06: Liceul „E. Racoviţă”. Întâlnirea cu absolvenţii din promoţia 2003. Le 

urmăresc cu interes „raportul”. Toţi realizaţi profesional, cam o treime şi familial. 

Discuţii agreabile cu câţiva. Nu le-am adresat un cuvânt de laudă, pentru că mă aflu 

sub efectul virozei. Nu m-am dus nici la restaurant, deşi au insistat să-i onorez cu 

prezenţa mea… Ce frumoşi sunt tinerii când se apropie de 30 de ani! Ca nişte pomi 

înfloriţi în bătaia soarelui. Ce bine le stă împliniţi în rostul lor! Dau senzaţia de 

vigoare, de aşteptat belşug. Le simţi pasul prin viaţă apăsat şi-ţi vine să te iei pe 

urmele lor. 

8.06: Ploi, în continuare. Inundaţii mari în Germania, Cehia, Ungaria, pe mai 

multe porţiuni ale Dunării. La noi, doar pe pâraie. Vine Dinu cu copiii, să culegem 

cireşele de mai. Ana, încântată. Câtă bucurie pe un copil care abia îşi deschide ochii 

spre lume să descopere roadele pământului! Aşa va fi fost şi omul, la începuturile 

sale, încât a renunţat la raiul hărăzit, spre a putea vieţui în preajma lor. 

* Marile fericiri cumulează, nu se feresc de bucuriile domestice. Omul trebuie 

să trăiască şi pentru sine, nu numai pentru semenii săi. 

9.06: Duminică în familie. Vin copiii la masă. O ţin pe Ana pe genunchi şi o 

privesc cu duioşia unui bunic. Aşa o ţinea şi pe maică-sa bunicul meu acum 35 de 

ani. Acesta-i unul din marile secrete ale fericirii noastre: succesiunea normală a 

generaţiilor… Andrei şi Ana se iubesc mult. Fiecare trăieşte intens sentimentul 

fratern. Se vede asta din modul extrem de firesc în care îşi zâmbesc. 

10.06: Tinereţea unui cuplu se conservă numai prin efort comun şi prestaţie 

individuală ireproşabilă. Dacă nu se însuşesc temeinic limbajele trupeşti, se comunică 

greu. Şi în orice situaţie de acest fel, riscurile sporesc.  

* A nu avea treabă pe lângă casă înseamnă nu numai un deficit de cultură, cât 

mai ales unul vital. Cine caută numai vizibilitate publică se îngrădeşte într-un tipar 

în care nu-şi găsesc loc micile bucurii care întregesc omul. 

* Condiţia popoarelor mici a fost şi rămâne ştiinţa şi puterea de a-şi administra 

ţâfna. 

11.06: Zilnic imagini cu inundaţii provocate de ruperi de nori. Revolta pâraielor 

se consumă precipitat şi e bine aşa, pentru că, altfel, ar ţine vara într-o continuă 

tensiune şi ar înnebuni ogoarele.  

* Tincuţa ne anunţă că a primit o ofertă de serviciu şi în Germania. Acum nu ştie 

cum să se împartă între Paris şi Berlin. Să-i dea Dumnezeu inspiraţia cea mai bună! 

12.06: Răsădim a treia oară flori în stratul din curte, cu speranţa că măcar acum 

vor scăpa de asaltul melcilor. Anul acesta, veritabilă invazie. Toate încercările de 

extirpare au eşuat. Insinuările lor gelatinoase mă oripilează. Lovesc cu sete pe unde 
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îi întâlnesc, dar parcă sporesc pe măsură. Curat blestem! E un asalt  al lipiciunii, întru 

distrugerea verticalităţii. Aparent blând, nevinovat, dar deposedând de viaţă tot ce-i  

mai de soi… 

* Câtă forţă în dezlănţuirea Firii! Şi câtă neputinţă în faţa ei! Privesc speriat pe 

fereastră cum îndoaie vântul cireşii încărcaţi de roadă şi mă cuprind fiorii. Unde-i 

semeţia lor de adineauri? 

13.06: Sărbătoare importantă în calendarul creştin: Înălţarea  Domnului! 

Omagierea eroilor neamului, ce i s-a asociat, a intrat de multă vreme în tradiţia 

românească. Este o cuvenită cinstire, de care, din păcate, astăzi, numai autorităţile 

sunt preocupate. Oamenii de rând îşi văd de-ale lor… 

* Urcăm în Zorilor, să le aducem pe Ancuţa şi pe Ana la coafor. Plimbând-o pe 

stradă în cărucior, toată lumea îi admiră ochii albaştri şi-i zâmbeşte. Un bărbat mai 

ameţit, gata să mi-o sărute, de a trebuit să-l opresc : „Stai, Domnule, că nu-i bun 

public!” S-a întâmplat în faţa Cinematografului „Florin Piersic”. Cândva, alături, 

unde acum este filiala unei bănci, era o cofetărie… Cu 42 de ani în urmă, flăcău, 

intrasem cu Elena, la o prăjitură, înainte de-a merge la film. Schiţam o vagă intenţie 

de a-i face curte. Ea era studentă, eu – tânăr profesor. Venise în practică pedagogică 

la liceul nostru. Greu aş fi putut întrezări atunci ce va urma. Dacă, printr-un miracol, 

aş fi aflat, rămâneam încântat de condiţia de bunic care mă aştepta, purtând în 

cărucior o aşa nepoată.  

* Senzaţia de levitaţie nu o pot trăi decât cei care îşi convertesc sufletul întru 

înălţare, pentru a privi lucrurile de sus, nu cum le stau la îndemână.  

14.06: Ni se subţiază generaţia pe zi ce trece. Parcă prea des ne vin veşti că ba 

unul, ba altul a fost petrecut spre lumea de dincolo. Aflu că a murit şi Traian Bica, 

binecunoscutul profesor de geografie. Am fost elevii aceluiaşi liceu, colegi de 

internat. El ceva mai mare. L-am reîntâlnit, mai târziu, ca soţul unei distinse colege 

de facultate şi apropiată colaboratoare pe vremea când lucram la Inspectoratul Şcolar. 

Lucrul acesta ne-a apropiat. I-am apreciat prestaţia profesională, caracterul integru, 

bunul simţ, pe care l-a adus de la ţară, ca bună parte din generaţia noastră de 

intelectuali. Să rostesc şi pentru el: „Să-i fie ţărâna uşoară!”  

* Toate marile născociri ale omului au venit întru îmblânzirea bătrâneţii sale, 

care, altfel , era plină de neprevăzut. 

15.06: Între aniversarea unui poet şi comemorarea lui, tindem, parcă spre locul 

din cimitir. Să fie, oare, expresia vocaţiei noastre mioritice? 

* Ochii miraţi ai unui copil descoperind lucruri noi spun multe despre progresul 

omenirii.  

* Doar dacă ştii să te copilăreşti, ai cu adevărat vocaţia de bunic. Altfel, eşti 

numai intendent. 

16.06: La prânz ,copiii la masă. O lasă pe Ana la noi. Ancuţa are mâine examen 

la şcoala de şoferi. Seara ,ne sună Tincuţa de la Berlin. Şi ea susţine mâine un interviu. 

Avem, aşadar, ce strânge pumnii!... 
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17.06: Zi cu emoţii. Şi Ancuţa, şi Tincuţa – examene. De calibru diferit, e 

adevărat. Amândouă ne-au cerut să le ţinem pumnii. Înseamnă că trebuie să fim cu 

gândul alături de ele, ca să le inducem, telepatic, energii pozitive. Până acum, a cam 

ieşit întotdeauna. Cu poliţia de la circulaţie e, însă, mai greu, ea te freacă până să-ţi 

dea carnetul, nu se împiedică de titlurile academice… Aşa s-a şi întâmplat. Ancuţa a 

căzut examenul. Bine că măcar e lucidă şi recunoaşte că pe greşelile ei. Când o sunăm 

pe Tincuţa, ieşise şi ea de la interviu. Săptămâna viitoare află rezultatul. 

* Ironim Muntean îmi cere acceptul să fac parte din colegiul de redacţie al 

revistei  Gând Românesc de la Alba Iulia şi-mi cere material pentru numărul următor. 

Uite o prietenie din studenţie pe care vremea  n-a  stins-o… 

18.06: Căldurile se înteţesc, aproape că nu-i de ieşit din casă. Cireşii sunt un 

adevărat spectacol. Pe Ana, nu o putem desprinde de sub ei, decât să o duc la vişini 

ori la zmeură. Peste tot, e lumea ei. De bine ce se simte, îi vine să zburde ca unei 

mieluţe. Seara, la plimbare cu bunică-sa prin cartier. Eu curăţ via. 

19.06: Traversăm o epocă de mari nemulţumiri sociale. Mulţi tineri, în special, 

greu îşi găsesc un loc în societate pe măsura aspiraţiilor pe care le au. Altădată, un 

atestat de şcolarizare superioară însemna un atu pentru cel care îl avea. Azi poate 

foarte bine să nu mai însemne nimic. Nu cultura te face om, ci tupeul. Să te ştii vârî, 

să ocoleşti legea, să poţi înşela ori fura, astea asigură succesul social. De ce ar fi, 

atunci, mai bun capitalismul decât socialismul? 

* Nu descifraţi altceva în neastâmpărul unui copil decât vocaţia unui perpetuu 

exerciţiu spiritual. Cine îl îngrădeşte se face vinovat de atentat la bunul mers al lumii 

sub auspiciile înaltei instanţe divine. 

20.06: Călduri mari, cu temperaturi de peste 30 de grade. Urcăm la Ancuţa, să-l 

ducem pe Andrei la dentist. Este prima lui zi de vacanţă. Mâncăm un balmoş cu 

jintuială de la oile lor. Gândul îmi zboară spre apusele vremuri ale copilăriei. Nu mă 

puteam închipui atunci în postura la care am ajuns ca bătrânel. 

* Scriitorilor nu prea le prieşte într-o societate liberă. Cuvântul lor e puţin 

ascultat, se pierde în zgomotul de fond. Parcă mai bine le mergea într-o lume a 

opreliştilor, când vulgul e obligat să tacă. Atunci, da, cuvântul lor căpăta ecou.  

* Ca să stârniţi un vuiet, animaţi mulţimile, pentru  că numai ele pot acoperi 

ţipetele stridente ale demagogilor de profesie. 

21.06: Solstiţiul de vară nu se dezminte. Căldură densă, luminozitate prelungită. 

Dimineaţă domestică. Fosta mea elevă Iulia Bogdan mă roagă s-o primesc mâine într-

o vizită scurtă. Seara, un splendid concert de muzică clasică transmis de la Ateneu. 

Mă sună Teofil Răchiţeanu să-mi  mulţumească pentru carte. O laudă. Îmi plac 

laudele când vin de la oameni de încredere. Am fost şi rămân conştient dacă merit 

sau nu să fiu lăudat. De aceea ştiu să aleg dintre laude numai ce trebuie ales.  

* Poate că niciodată ca în zilele noastre valorile naţionale n-au fost obligate atât 

de cinic să se retragă în anonimat. E ca şi cum le-ar fi ruşine să iasă în faţă. 

22.06: Înainte de masă, o primesc pe Iulia Bogdan, strălucita elevă din ultima 

promoţie căreia le-am fost diriginte. La fel de sensibilă, la fel de simpatică. Îmi 
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vorbeşte de proiectele sale literare. O încurajez să îşi ia un mai mare avânt. Unui 

medic îi stă foarte bine şi în postura de literat. Discuţie extrem de agreabilă. 

* Sunt măgulit să constat că elevii nu m-au uitat, că mă ţin minte pentru prestaţia 

de dascăl pe care am avut-o. Îmi evocă, de câte ori stăm de vorbă, gesturi, atitudini, 

sfaturi. S-ar putea ca unii dintre ei să mă fi luat de model. 

* Aflu că a murit şi Antal Iuliu, inspector general adjunct pe vremea când lucram 

la Inspectoratul Şcolar. S-a stins în Ungaria, la unul dintre copii. Nu l-am mai întâlnit 

de foarte multă vreme, probabil că a plecat curând după Revoluţie. Nu am avut o 

relaţie specială cu el, părea echilibrat, fără efuziuni sentimentale. Dumnezeu să-l ierte 

şi să-l odihnească! 

23.06: Rusaliile! La slujbă, în biserica din cartier. Foarte cald. O sun pe Tincuţa, 

s-o felicit . Şi ea s-a născut într-o zi de Rusalii. Pleacă pentru o săptămână la Ostende, 

în Belgia. Mai ales Alexander are nevoie de odihnă. Pentru vecernie, la catedrală. 

Impunător marş al credincioşilor cu preoţii ierarhi clujeni în frunte prin centrul 

oraşului. Spectacol religios în premieră. 

*Solemnitatea este un dat nativ ori nu e nimic. O ai sau nu în sânge. Când o ai, 

îi respecţi rigorile fără efort. Dacă nu, te apasă şi minimum de obligaţii pe care ţi le 

impune. Este şi acesta un criteriu care îi poate departaja pe oameni, ce cantitate de 

sărbătoresc poartă în sânge… 

*Toate posturile TV anunţă un cumplit accident rutier în Muntenegru în care au 

fost implicaţi turişti români. Chiar azi, în zi de Rusalii. Un autocar s-a prăbuşit într-

o prăpastie de pe un viaduct. Imaginile sunt terifiante. Mulţi morţi şi răniţi, doar 

câţiva supravieţuitori, ca prin minune. Ferească Dumnezeu! 

24.06: Dublă sărbătoare: a doua zi de Rusalii şi Sânzienele. Vin copiii la masă. 

În timp ce Ana doarme la umbră, noi, ceilalţi, prin grădină. Ancuţa culege vişine; 

Dinu, în cireş, să umple un coş; Andrei nu ştie cum să se împartă între agreşe, zmeură, 

strugurei şi cireşe. Până la urmă, se opreşte la merele necoapte. Masă agreabilă, cu 

Ana în centrul atenţiei. 

* Azi-noapte, de Sânziene, luna s-a apropiat cel mai mult de pământ. Ni s-a 

arătat, deci, în cea mai fastă dintre imaginile sale. Nu cred că îşi dă seama ce 

dependenţi i-a făcut pe mulţi oameni de ea… Ce va fi oare  când, în neastâmpărul lor, 

unii vor începe s-o populeze? Se vor despărţi, atunci, mai bine lunaticii de pământeni, 

inversându-şi rolurile? 

25.06: Lumea românească a rămas impresionată de muntenegrenii ce au sărit în 

sprijinul românilor care cereau ajutor după cumplitul accident al autocarului prăbuşit 

în prăpastie. Accesul era aproape imposibil, şi totuşi nu numai alpiniştii aflaţi, 

întâmplător, în zonă, ci şi oameni de rând s-au slobozit pe frânghii, tulburaţi de 

ţipetele de disperare, şi cu un efort supraomenesc au salvat vieţile câtorva accidentaţi 

grav. Aceasta înseamnă omenia. 

26.06: Astăzi, doliu naţional, în memoria celor decedaţi în catastrofa din 

Muntenegru. Numai preşedintele n-a schiţat nici un gest de compasiune. Vreme 

închisă. Mă simt presat de vreme; stare sufletească alterată… 
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* Ce spectacol trist pentru o naţiune un şef de stat mârlan! Fără educaţie, fără un 

minim bun simţ… Şmecheraş de cartier… Adevărat blestem pe capul poporului! 

Aceasta este imaginea pe care Traian Băsescu o lasă în urma sa, ocupându-şi groapa 

ce i se cuvine în cimitirul de la marginea istoriei. Uitare veşnică! 

* Sunt momente când numai inocenţa din privirea nepoţilor mă poate remonta. 

Bucuria lor de-a descoperi lumea, osârdia de-a ne imita în tot ce facem. Cum să nu-

ţi crească sufletul când o vezi pe Ana trudindu-se să urce scara să culeagă şi ea vişine 

ca mine. Tenace, aproape gâfâind, numai să ajungă sus… 

27.06: Pentru a ne fixa statura socială, provocăm evenimente peste evenimente 

şi apoi aşteptăm efectul lor. Când vârsta ne spune: e destul, o luăm de la capăt prin 

copii. Cu aceeaşi intensitate a emoţiilor… Tincuţa ne anunţă că a fost admisă pe 

postul de cercetător pe care a concurat săptămâna trecută la Universitatea de Artă din 

Berlin. Vestea a luat-o şi pe ea oarecum prin surprindere. Au fost destui concurenţi. 

Sunt premize ca evenimentul să aibă conotaţii majore… 

28.06: Zilele se scurg pe nesimţite, vara şi-a intrat pe deplin în drepturi, aşa că 

îşi poate permite şi unele capricii. Cireşele se ofilesc în pomi, căci nu am mai prididit 

cu ele. Cu vişinele, la fel. Agreşele s-au cam terminat, Andrei le-a venit de hac. Şi 

zmeura a înroşit grădina. Dovleceii cresc de la o zi la alta, coacăzele au ajuns să nu 

mai fie băgate în seamă. În curte, bujorii-s deja uitaţi, trece şi vremea crinilor. 

Trandafirii se pregătesc de a doua înflorire. Galbenul florilor de vară se impune în 

toate straturile, de parcă a coborât soarele pe pământ. Ana îşi strecoară degeţelele 

prin căldura lui, răsfăţându-se ca o domnişoară. Asta-i vara pe la noi, la casă 

bătrânească… 

* Aflăm că Elsa a început să umble târâş şi să apuce cu mânuţele tot ce atârnă. 

Ce păcat că nu putem băga seama şi la farmecul vârstei sale… 

29.06: Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru Şi Pavel. Schimb de telefoane cu 

Tincuţa. S-au întors de la mare. Se pregăteşte să plece la Berlin, ca să încheie 

contractul pentru ocuparea postului…  Să funcţioneze oare premoniţiile ca agenţi ai 

destinului? În 1985, Tincuţa noastră, copilă de 11 ani, se simţea extraordinar de bine 

în atmosfera Berlinului. Ne aflam acolo într-o excursie pe cont propriu. Are şi o 

fotografie schiţând o mişcare de balet în Alexander Platz! Cum să ne fi închipuit 

atunci toate câte au urmat? Doar printr-o fantezie nebună!... 

30.06: Duminică domestică. Elena, în vizită la Simona Bratu, care, biata de ea, 

e mai rău de la o zi la alta. Virginica ne sună să ne spună că a murit doamna Bugnariu, 

mama lui Lică. Am cunoscut-o la câteva din mesele lor festive, ca invitaţi. Îşi purta 

distincţia, la o vârstă venerabilă. Avea mintea limpede şi , fapt mai rar, la anii săi, 

vădită disponibilitate spre umor. Punea decenţă în tot ce făcea. Dumnezeu să o 

odihnească! 

* Emoţionant spectacolul apusului unei generaţii. În prolog, sporadice accidente, 

apoi ieşirea din ring, ca în epilog câte un ultim semn de rămas bun… 
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Valentin Tufan 

 

 

 

 

 

 
                  Simetrie 

 

Timpul lasă urme  

în cele două medii paralele – 

văzute-n oglindă  

ca într-o redare picture in picture. 

 

Antiteza se confundă  

cu destinaţiile deja-vu-ului – 

se nasc roiuri între medii  

într-o simetrie diformă. 

 

Lacătul stă încifrat  

ca un algoritm imaterial 

indescifrabil în concretul materiei. 

 

Visele sunt stări suprapuse de transă 

ce se unesc laolaltă 

într-un ciclu etern, în continuarea altora –  

singura punte palpabilă cu traiectul uman.     

                                                                                 

         În suspensie 

  

Afară e o linişte prelungă, 

o suspensie a materiei, 

ca  un scenariu de Kusturica. 

 

Ploile au dispărut, 

iar din pământ 
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cresc picăturile ca păpădia. 

 

Într-o formă translucidă 

soarele se-adună 

din formele opace, 

ori din geneza conului de umbră. 

 

Într-o stare de veghe iraţională, 

privim ploaia cum se rupe de tulpină 

şi pluteşte să-i aflăm semnificaţia. 

 

În starea de veghe 

nu găsim graniţa între vis şi realitate – 

metafora e acel moment de triumf din timpul transei 

pe care îl atingem apoi în material. 

 

Căutăm semnificaţia picăturilor de ploaie 

ca privirea dintr-o oglindă  

în care lumea e în reverse. 

                                                                 

Nu mi-am câştigat dreptul la visare 

 

Hegemonia greierilor 

bate la uşă 

palida lună se-adapă morbid 

din sudoare 

 

fondul de visare 

stă să-l descopăr sub pernă 

ca un drept de deţinere 

Prepay 

 

dreptul la visare 

l-am pierdut în nopţile târzii 

ca lacrima sleită-n clepsidră 

în calea timpului 

 

am călcat 

visarea în picioare 

într-o copilărie proscrisă 

la marginea oraşului – 

la şotro 
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                                        Din centrul lumii 

 

Atunci când alerg, ritmul paşilor e o developare continuă 

care nu pune stop, alergarea e ceva mult mai complex, 

porneşte pe toate axele, ca un sentiment de cădere, 

atunci când îţi vin în minte lucrurile pe care nu le-ai făcut 

şi trebuie să le faci. 

 

Aleea are înfiripată, viziunea primilor paşi, atunci când soarele 

răsărea în toate formele şi îmi cădea la picioare ca un joc de cuvinte, 

aici am plantat, în zilele de vară, un ciot uitat din axa lumii – 

l-am udat cu însufleţire şi cu veşnicia satului. 

 

Am încrustat în fibra lui  

ţesuturile sufletului de copil, 

privirea bunicului şi înţelepciunea – 

în fiecare an crestez tulpina 

şi beau cu aceeaşi ardoare 

viziunea lumii prin suflet de copil.  

                                                                                                                                                                                                                         

                                           Trenul 

                                                  Pelicula cu gânduri 

 

Departe de lumea exterioară 

stai ca un parazit nenăscut 

în propria-ţi existenţă – 

cu ochii închişi, 

aşa cum aduce mareea 

spuma primului val 

peste atolul legiuit în purgatoriu. 

Gândurile-ţi curg 

şi îţi poţi testa senzaţia – 

e ca atunci când priveşti pe geam 

pelicula cu gânduri 

şi le-mpingi unul după altul, 

ca la masa de poker –  

când nu-ţi vin atu-uri. 

Îţi rămâne de ales  

un gând ce „l-ai cărat în spate” 

şi-l simţi scos din minte 
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ca o piesă de puzzle sărită 

din lobul cu pricina – 

îţi pui toată încrederea, 

îţi socoteşti atu-ul 

şi dai all-in, 

scormonind prin jetoane. 

Deschizi ochii 

şi testezi peronul – 

pelicula cu gândul ales 

a rămas neclintită. 

Te naşti în lumea exterioară, 
de mână cu gândul şi neprevăzutul... 
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CODRINA BRAN 

T A B L O U   D E   F A M I L I E 

În orice familie mai 

numeroasă poţi găsi o diversitate 

de indivizi, de la cei de primă 

mărime şi care ocupă un loc de 

vază la alţii mai şterşi care de 

obicei trăiesc în trena de umbră a 

primilor. Sunt atât de diverşi dar 

totodată îi uneşte ceva comun în 

subteran, un miceliu de interese, 

conştiinţa apartenenţei la grup, 

chiar dacă se detestă în sinea lor. 

Este firesc, comparaţia nu se poate 

face decât dacă ai un altul cu care 

să te compari. Nu te poţi plasa pe 

locul întâi dacă alergi de unul 

singur. Ai nevoie de concurenţi, 

indiferent cât de amărâţi ar fi aceia. Ai nevoie de ei pentru a se vedea cine-i primul 

în clasament. 

 Aşa este şi în marea familie a condeierilor. 

 Clubul penelor selecte şi Clubul penelor modeste formează cele două aripi 

ale condeierilor din judeţ. Membrii primului sunt cercul de elită şi purtători ai 

acestei  peceţi pentru eternitate pe sub cununa de lauri ce învăluie cu umbra ei 

frunţile unor creatori de rang înalt. Domnul sau doamna care fac parte din acel 

cerc exclusivist înnobilează prin prezenţa lor locul în care apar, cuvântul lor de 

deschidere, de lansare de carte, de vernisaje, de tăiere de panglici binecuvântă 

evenimentul, îl sfinţeşte. 

 Vom vorbi acum şi despre cei ce se străduiesc şi ei cu literele, dar undeva 

mai la periferie, înafara cercului de lumină binecuvântătoare, sfinţitoare al celor 

care se consideră pe drept cuvânt ca fiind  singurii autorizaţi a reprezenta legitim 

literele judeţene. Sunt nişte oameni care simt şi ei fiorul creaţiei, dorinţa de 

exprimare, dar ei sunt scriitorii de mâna a doua, cei care creează într-o penumbră 

de modestie , conştienţi că nu se pot raporta de la egal la egal niciodată cu confraţii 

lor consacraţi. Sigur, şi ei mai publică câte o plachetă de poezii, o cărticică de 

epigrame sau chiar proză, dar întrebaţi un „laureat” despre opera unui confrate 

din celălalt club şi fiţi siguri că nu veţi primi alt răspuns decât cel mult ridicarea 

unei sprâncene, pentru că graniţa dintre ei este fermă, aşa cum fermă este 

diferenţa dintre grupele sanguine. Niciodată A nu poate fi B; între ele se află o 

linie de netrecut. 



 109 

 Iată că de ceva vreme Clubul penelor modeste îşi pregăteşte lansarea 

antologiei, eveniment pentru care comitetul de organizare împreună cu floarea 

poeţilor s-a pus în mişcare cu toată dăruirea, aşa cum se întâmplă de obicei când 

are loc o acţiune cu scopuri înalte şi suportată integral din buzunarul membrilor. 

Paradoxal, cu cât o acţiune este mai lipsită de o motivaţie pecuniară, sau mai rău, 

necesită sacrificii financiare, cu atât se găsesc mai uşor entuziaşti care se înjugă 

benevol la ducerea la bun sfârşit a acelei trebi. Volumul este gata, tipărit de o 

editură cu renume bun, în condiţii grafice frumoase, hârtie de calitate, coperţi 

lucioase, cu fotografiile tuturor celor 99 de autori, cu datele lor biografice si 

operele apărute, corectură perfectă. Greşeli de tipar, zero! 

 Pentru ziua cea mare a lansării s-au mai strâns încă odată eforturile acestor 

oameni cumsecade şi entuziaşti pentru a fi chemaţi trei purtători de lauri cu merite 

şi nume sonore în cetate, care să aducă salutul şi binecuvântarea literelor oficiale. 

Nişte persoane cu opere solide, atât de solide încât gurile rele spun pe la colţuri 

că ar fi chiar ca nişte sarcofage în care ei, autorii, ar fi murit demult. Nişte 

răuvoitori şi invidioşi aceşti bârfitori! Pe de altă parte, entuziaştii s-au străduit 

încă odată cu contribuţia lor culinară pentru o trataţie de zile mari. Grija 

protocolului a fost egal repartizată. Ţuici, votci, vinuri, sucuri, ape minerale, la 

capitolul lichide. La capitolul mâncăruri zelul doamnelor condeiere şi a soaţelor 

domnilor condeieri au făcut minuni. Astfel, fripturi şi salate, prăjituri şi cafele, 

budinci şi pateuri…toate aceste bunătăţi aşezate artistic pe platouri stăteau 

înşirate printre sticlele solemne şi turnurile de farfurii, înviorate de mănunchiuri 

de şerveţele colorate şi tacâmuri strălucitoare.  

 În agitaţia ultimelor retuşuri şi-au făcut apariţia cele trei somităţi, aduse 

la scară cu automobilul preşedintelui. Primul şi cel mai important era cel mai 

bătrân slujitor al literelor din cetate, înalt, distins, privind prin ochelarii săi 

fumurii undeva deasupra capetelor, dintr-un turn în care locuieşte de vre-o opt 

decenii. Opera lui bogată şi multipremiată, prezenţa ubicuă prin saloane literare 

îl recomandă ca pe un nume sonor, un fiu de vază al cetăţii, dar înainte de toate 

este fiul plaiurilor natale care, dacă ar fi să dăm crezare propriilor sale rânduri, ar 

fi un pământ de o compoziţie aparte care prin forţele lui tainice plămădeşte 

importante personalităţi culturale. De parcă magma clocotitoare a Terei ar fi găsit 

pe acolo o supapă specială, iar el, fiul,  o rezultanta reuşită, strălucitoare a acelui 

plai frământat de o istorie dureroasă la care se referă tot mai des personajul nostru 

într-o întoarcere sentimentală la origini. Ca întotdeauna este plin de propria-i 

importanţă, ştiind că simpla lui prezenţă înnobilează orice adunare, imprimându-

i blazon, dându-i ştaif. Cu ceva vreme în urmă într-o tentativă de păstorire a unei 

lansări de carte, deşi nu fusese invitat, luând cuvântul, a deraiat din nou cu 

discursul pe acele plaiuri natale, părăsind total tema in discuţie, stârnind astfel 

proteste şi în final chiar o evacuare. Acolo era adunată altfel de lume, personalităţi 

ale oraşului din cele care fac nu doar vorbesc şi care veniseră să onoreze un anume 

scriitor, oprindu-se două ceasuri din importantele lor afaceri. 
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 Aici era însă o lume diferită: intelectuali cu salarii modeste, pensionari cu 

garderoba bine conservată dintr-un deceniu trecut răspândind un vag miros de 

naftalină, şi care cu eforturi conjugate dădeau viaţă acestui eveniment anual, 

lansarea antologiei. Sala plină până la refuz cu autori şi public format din rude şi 

prieteni chemaţi să susţină atmosfera se opri din murmur şi foială în momentul în 

care bătrânul slujitor al condeiului se ridică în picioare şi îşi începu discursul. Se 

simţea onorat că fusese invitat sau desemnat, mă rog, să patroneze un astfel de 

eveniment notabil pentru urbea noastră, oraş cultural cu o mare densitate de 

creatori mai mult sau mai puţin hăruiţi, dar harnici şi tenace.  

 Treptat fundalul de murmure se reinstală pe măsură ce cuvintele se 

înmulţeau. Îl cam cunoşteau. Cuvintele de salut le scotea la un moment dat parcă 

dintr-o debara mucegăită, nefiind clar dacă-i de bine sau de rău. Apoi se lansă în 

propria-i laudă despre importanta sa operă, despre viaţa lui petrecută prin 

biblioteci (aviz celor care scriu fără a citi destul), despre plaiurile natale pe care 

le-a nemurit în ultima sa carte premiată, despre trecutul acelui ţinut binecuvântat, 

dar pus în calea vitregiilor istoriei. Şi de aici încolo, cu nava ieşită în larg, 

octogenarul nostru puse cap-compas spre marea liberă a tribulaţiilor despre 

nenorocul ţării şi a suferinţelor personale. Întrucât vorbitorul nostru nu avea 

sistemul de oprire funcţional, cineva din comitetul de organizare, profitând de un 

respiro, cu toată îndemânarea trecu cuvântul celei de a doua invitate. 

 Doamna cu pricina, cu chipul umbrit de borul larg al unei elegante pălării 

din dantelă neagră, pe sub care se revărsau nişte bogate bucle blonde, îşi mişcă 

pieptul generos împodobit cu o mulţime de lanţuri şi coliere care brusc animate 

scoaseră un clinchet discret. Zâmbi binevoitor gazdei care o prezenta. 

Binevoitoarea doamnă luă apoi cuvântul mulţumind pentru invitaţie, după care 

ţinu să dovedească adunării că sacrificiul făcut de a fi prezentă în acel loc este 

foarte mare, ştiut fiind de toată lumea că obligaţiile ştiinţifice pe care le are atât 

în burg cât şi prin ţară îi ocupă tot timpul. Dar iată, acum este aici. După care 

începu o introducere virată prin opera poetului naţional, întocmai ca închinarea 

la icoane, căruia nu-i aşa, se cuvine ca toţi să-i aducem omagiul şi odată atins 

subiectul acesta, binevoitoarea şi docta invitată se lăsă în voia nesfârşitei teme în 

care pluti fără busolă, cu voluptate, ca într-o scăldătoare familiară şi fără ţărmuri 

un timp suficient de lung ca să-şi dea singură seama că ar trebui să cârmească 

delicat dar hotărât spre apele mai apropiate prilejului de faţă. Astfel găsi de 

cuviinţă să vorbească despre ilustrul patron al modestului cenaclu. Sonoritatea 

numelui şi câteva consideraţii pe marginea operei acestuia o furară într-un nou 

miraj. Categoric, numele poetului mort la o vârstă ridicol de tânără, în plin 

demaraj scriitoricesc este cum nu se poate mai potrivit unui cenaclu de scriitori 

amatori care, indiferent de vârsta lor, concretizează însuşi avântul şi speranţele 

neobosite ale tinereţii. Şi dacă tot veni vorba despre tânărul poet să ne reamintim 

vigoarea versului său dublată de gingăşii indicibile…„Ameţitoare apă, ce limpede 
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te clatini!”, cuvinte care trezesc un an alt ecou tragic al unei alte ape adăpătoare 

unde un alt prinţ-poet îşi aştepta „mistreţul cu colţi de argint”. 

 Ameţitorul lichid gălbui din paharul ce-i stătea la îndemână  umplut cu 

atenţie şi respect deîndată ce se golea servi astfel de combustibil prelungii 

cuvântări a prea amabilei doamne, dar care fu întreruptă la un moment dat de 

ţârâitul telefonului mobil din buzunarul antevorbitorului. Acesta însă dormea 

demult în dosul ochelarilor săi fumurii. Somnul profund nu fu deranjat de soneria 

insistentă, astfel că persoana care avea în grijă bunăstarea celor trei invitaţi de 

seamă fu nevoită să-l trezească cu tot tactul pe proprietarul telefonului. 

 Numeroasa adunare se foi uşor pe scaune arătând o oarecare nedumerire. 

 Acesta fu momentul în care cel de al treilea invitat se ridică în picioare. 

Era un bărbat înalt şi corpolent care prin masivitatea lui accentuată de nelipsitul 

sacou galben, cu mâinile împreunate pe cartea a cărei lansare prilejuise o astfel 

de adunare, aşternu liniştea. Avea o expresie de maximă seriozitate cu privirea 

atentă şi gravă aţintită asupra cărţii pe care o ţinea cu pioşenie în faţa ochilor, 

moment în care îşi ridica ochelarii şi o privea mai îndeaproape, apoi o muta 

şcolăreşte sub braţ, mânuind-o mereu ca pe un obiect sacru. Lumea răsuflă 

uşurată. Acest invitat, care părea că oficiază cu toată gravitatea un ritual dând 

astfel importanţa cuvenită momentului, reuşi să aducă lumină asupra chestiunii 

în discuţie spre relaxarea auditoriului. Fu lămurită problema numelui patronimic 

al inocentelor condeie; nu era vorba despre poeţii pomeniţi şi care aveau în comun 

acel ochi poetic de apă, ci de acest poet, şi aici bătu cu dosul palmei frumoasa 

copertă lucioasă, care avea în comun mai degrabă cu elementul pământ, cu 

piscurile semeţe. Aici adresă publicului, pe care nu-l slăbea din ochi decât pentru 

scurte priviri în tavan de unde îşi lua doza de inspiraţie, un zâmbet plin de 

admiraţie însoţit de cuvinte calde, încurajatoare. Lăudă în cuvinte generoase 

editura, condiţiile grafice, corectura fără cusur, grafica copertei, coloritul inspirat. 

Întorcea pe o parte şi pe alta preţiosul obiect întocmai ca pe un cadou frumos 

ambalat căruia încă nimeni n-a îndrăznit să-i taie panglica. Vorbitorul nostru era 

adeptul unui confrate cu nume mai sonor care afirma plin de umor  că atunci când 

este chemat să vorbească despre vre-o carte nu face greşeala de a priva cititorul 

de plăcerea descoperirii lecturii ei. Aşadar, nici un cuvânt despre conţinut! 

Obiectul de cult era ţinut acum la marginea vestonului galben cu braţul îndoit în 

dreptul inimii, în timp ce vorbitorul mulţumea plin de recunoştinţă pentru prilejul 

ce i s-a oferit de a da semnalul de plecare în lume a acestei cărţi şi cu asta se dădu 

şi semnalul începerii festinului. 

 Lichidele începură a fi turnate în pahare cu generozitate, ca mai apoi să 

fie date pe gâtlejuri în ritm mai vioi sau mai lent, după firea meseanului. Micuţele 

şi delicioasele pateuri dispăreau pe rând între harnice mandibule, salatele se 

deplasau pe farfurioare sub ochii pofticioşi ai mesenilor, mormanul de sarmale 

aburinde scădea vizibil. O larmă generală plăcută, un murmur prietenos însoţea 

desfătarea gastronomică. Toate zidurile de mai ieri cădeau pe rând şi o fraternitate 
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adevărată se aşternu pe câmpul de bătălie cu bunătăţile de pe mese. Ca prin 

minune bunăvoinţa, serviabilitatea, fraternitatea pogorâră asupra acestei mari 

familii ai cărei membri  renunţaseră la scorţoşenii şi clasamente. În faţa unor 

şniţele fragede şi a unui vin bun se topeau toate barierele. Nimeni nu mai pomenea 

despre motivul întâlnirii, teancul de cărţi rămase pe un colţ de masă, ba chiar la 

un moment dat fu împins cu cotul de cineva mai încolo, spre a lărgi locul în care 

se mai înşirară câteva farfurii cu sarmale. 
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Tatiana Scurtu-Munteanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Am dat orele în leagăn  
   

Am dat orele în leagăn,  

Opt odată, cinci pe rând,  

Și-am cules din iarbă zborul  

Gândurilor fremătând.  

   

Am alienat copacii,  

Să oprească timpu-n loc,  

Am aprins cerul în casă  

Și-am pus serile pe foc.  

   

Am smuls clipele de mâine,  

Le-am brodat în decolteu,  

Unde nu așteaptă nimeni,  

Zăbovește Dumnezeu.  
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                3 metri 
 

Mai sunt trei metri până-n ziuă  

Şi o rafală de smintiri,  

Pe o coloană de furtună  

Se-ngână două amintiri.  

   

Dau dimineața într-un clocot  

Și scapă stelele în foc,  

Înmărmurește orizontul  

Miresmelor de busuioc.  

   

Dezbină ceasul în secunde,  

Amprentele în şovăiri,  

După trei metri dinspre ziuă  

Rămân doar două amintiri.  

 

                 Iscoada norilor 
 

Iscoadă norilor trimis-am ploii în delir,  

Prin mine curge un bocet ca de cimitir,  

Chemarea intră fluidă nezăbovind  

În pulberea neagră-verzuie dusă de vânt.  

   

Se-adună degete ude pe frunte mănunchi,  

Își roade noaptea adâncul de-al ierbilor trunchi,  

Din poala plină cu vise îmi toarnă-n căuș  

Picături de iscoadă pe norul de pluș.  

   

              Mă dor din tine zorii  
   

 Mă dor din tine zorii dimineața  

 Şi ploile din tine mă înțes,  

 Nemărginirile-n cuvinte se scufundă,  

 Iar timpul n-are niciun înțeles.  

   

 C-om fi venit aici s-aprindem stele 

 Sau să împădurim călătorii,  

 Pe toate câte-n suflet se perindă  

 Eu nu le ştiu și nici tu nu le știi.  

   

 În zbor să ne atingem răsuflarea  

 Și secerați să ne-aruncăm în gol,  

 E-atât de serafimică chemarea  

 De ne-ndreptăm către acelaşi pol.  
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Georgeta Fânaru 

 
Filosofia vieții în lirica lui Dumitru Matcovschi 

Anul 2014 în Republica Moldova 

este declarat anul poetului Dumitru 

Matcovschi (20.10.1939 - 26.07.2013). 

Un omagiu adus creaţiei scriitorului a fost 

conferinţa Lirica lui Dumitru Matcovsci – 

o zidire a neamului, organizată în 

primăvara 2014 în cadrul cenaclului 

Magia cuvântului, moderator poeta 

Victoria Fonari, dr. conf. Universitatea de 

Stat din Moldova. Gazda evenimentului a 

fost Biblioteca Centrală din cadrul BM 

„B.P.Hasdeu”, la care au participat 

studenţii Universităţii de Stat din 

Moldova. 

Poezia lui Dumitru Matcovschi este 

specifică temelor poeților din anii 60, 

totuși volumele sale de poezii scot în evidență evoluția viziunii artistice a 

autorului. Astfel autenticitatea ca mod de transfigurare și de interpretare a 

realității o desprindem din volumul Maci în rouă (1963), lumea interioară a 

individului, bogată și inepuizabilă din volumul Univers intim (1966), conștiința 

etnică și spiritul folcloric din Casa părintească (1968), neliniștea sufletească și 

ambiguitatea limbajului poetic din Descântece de alb și negru (1969), atitudinea 

civică a personalității din Patria, poetul și balada (1981). Mai târziu volumele 

Imne și blesteme (1991), Măria sa poetul (1992) demonstrează responsabilitatea 

autorului în fața semenilor săi. 

O trăsătură specifică poeziei sale este spontaneitatea și firescul. Un alt aspect 

este tensiunea dramatică a imaginarului liric. Dacă în anii 60 – 70, eul liric este 

unul plin de neliniști și incertitudini, prin căutări de sine, dar și un specific 

național basarabean: dorul de casă, atunci poezia din anii 80 – 90 prezintă, prin 
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motivul durerii, disperarea, anumite aspecte negative din societate, dar și dramele 

existențiale și conștiința trecerii timpului. 

În ceea ce privește lirismul poeziei sale, el este realizat mai ales prin motivul 

lacrimii, al dorului, prin procedee compoziționale de tip refren, anaforă, epiforă. 

Lirismul poeziei lui Dumitru Matcovschi îmbină un aspect elegiac cu un patos 

polemic. 

„Poezia lui Matcovschi impresionează prin arta delicată a nuanțelor și 

pregnanța formulărilor lirice. Ea nu încape în limitele unei estetice unice și se 

caracterizează prin lirism, sugestivitate, un folclorism de bună calitate 

(baladescul), muzicalitatea accentuată. Speciile abordate nu se deosebesc de cele 

abordate de poezia perioadei – confesiuni și crochiuri lirice, instantanee, 

micropoeme, unele încercări de prozopoem, poezii de inspirație intimă și balade, 

blestemul, descântecul. Sub aspect tematic creația lui poetică are în obiectiv 

realități apropiate și dragi care rămân aceleași de-a lungul anilor – autorul scrie 

despre casă și pom, axă și rădăcini, Moldova și Eminescu, pâine și patrie. 

Pasiunea sa constantă pentru actualitate se relevă nu în actualizarea „la zi” a 

poeziei, ci în permanentul ei suflu actual de mesaj, de idee profundă” [1, p. 458]. 

Poezia Viața ca un țipăt scoate în evidență destinul complicat al ființei 

umane, soarta dură care nu poate fi schimbată oricât de mult nu am încerca să o 

facem. 

Poemul este alcătuit din opt strofe a câte 2 versuri. Prima strofă :„Viaţa ca 

un ţipăt deznădăjduit, / Dincolo de sclipăt şi de vid sortit.” sugerează faptul că 

dincolo de aparențe și dincolo de aspectul fizic frumos al vieții, ea nu este decât 

un ecou de disperare. În această strofă depistăm două figuri de stil: comparația 

„Viața ca un țipăt deznădăjduit” și epitetul „vid sortit” ce semnifică neputința 

auzirii acestui țipăt, având în vedere faptul că în jur este pustiu, și chiar dacă 

cineva ne-ar auzi, nu ne-ar putea ajuta, salva, fără a încerca să ne salvăm noi pe 

noi. 

„Viaţa ca un muget, ca un râu turbat,  / Dincolo de cuget nepătat, curat.” – 

viața ce ne face să greșim din cauza prăpăstiilor prin care ne este dat să trecem și 

prin aparență doar la exterior cugetul nepătat, cu toate că în realitate cugetul 

nostru este încărcat mereu de gânduri, idei care nu se mai opresc din curgerea lor. 

Figurile de stil pe care le identificăm sunt comparațiile : „viața ca un muget”, 

(viața ca o durere ce vrea să fie exprimată, o durere ce vrea să iasă din suflet, un 

suflet ce vrea să fie eliberat, ce nu mai poate suporta) și  „viața ca un râu turbat” 

(viața – o vijelie cu urcușuri și coborâșuri, cu momente frumoase și mai puțin 

frumoase, cu plusuri și minusuri, viața precum un pahar pe jumătate plin). 

Viața – strâmbă, dreaptă, nu-i de împrumut.  

Ai și am o treaptă. N-am și n-ai un scut. 
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Cum nu ar fi viața, cu nedreptățile și greutățile ei, ea nu poate fi împrumutată 

cuiva sau mai bine zis nu poate fi dăruită cuiva. Trebuie să o trăim chiar și dacă 

trecem prin momente insuportabile. Fiecare avem o treaptă pe care trebuie să o 

urcăm, dar nu avem un scut prin intermediul căruia să ne apărăm. Aici cuvântul 

scut este un simbol ce semnifică în acest caz imposibilitatea protejării contra 

injustițiilor vieții, greutăților, conflictelor, încercărilor mai puțin plăcute prin 

care ne este menit să trecem. 

„Pare, sus, pe creste, Soarele profet. / Nu cred în poveste, tot în viaţă cred.” 

Soarele este un simbol, un călăuzitor ce colorează viața dându-i aspectul unei 

povești: viață ca-n povești. Această sintagmă viață ca-n povești nu mai pare a fi 

credibilă, ținând cont de duritatea vieții. 
„Omul cu durere – veşnic la aman,/ Vrea o mângâiere, un cuvânt, un ban.” 

În momentele în care omul suferă are nevoie de un sprijin, de o persoană care să-

l susțină, care să-l îndrume pe calea cea dreaptă, care să-l ajute atât moral, 

spiritual, cât și material. 

„Piere fără pâine, omul piere, azi./ Care zi de mâine? Scoate-l din necaz.” 

În această strofă este scos în evidență destinul tragic al omului care nu are o pâine 

pe masă, dar și perioada istorică prin care trecem. Tot mai mulți șomeri, 

imposibilitatea găsirii unui lucru bine plătit și stabil, situația gravă a țării care nu 

mai vede viitorul în ziua de mâine, care nu mai știe la ce să se aștepte. Pentru 

omul care nu are o pâine, mâine este un viitor îndepărtat. Aici ziua de mâine este 

de fapt metonimia viitorului, iar ziua de azi, metonimia prezentului. 

 „Viaţa ca o coardă, ţine podul greu./ Dincolo de  soartă, de la Dumnezeu.” 

Este prezentă o altă comparație: „viața ca o coardă” se întinde mereu când înspre 

bine și când înspre rău și tot ea este cea care se întinde într-atât încât ne permite 

să rezistăm greutăților și să mergem spre o nouă destinație, să tindem în 

continuare spre ideal. 

Strofa următoare are o nuanță pesimistă: „Fii ca toată lumea, cum ţi-e 

inima./ N-aştepta minunea, nu se va-ntâmpla.” Nu încerca să ieși în evidență prin 

ceva anume, nu vei fi apreciat de ceilalți fără a fi invidiat și fără a-ți fi dorit răul. 

Nu aștepta o schimbare în societate, în viață, fiindcă chiar și dacă aparent ar părea 

că acest „nou” va modifica ceva, în realitate totul revine pe calea firească, totul 

se întoarce de la ce a pornit. Totodată versul „Fii cum ți-e inima” ar sugera faptul 

că nu trebuie să purtăm mereu o mască, nu trebuie să ne ascundem eul nostru 

interior. 

Titlul poeziei este o comparație ce sugerează imposibilitatea omului de a 

obține nemurirea. Viața este alcătuită din naștere și moarte. Suntem sortiți să ne 

naștem și apoi să murim. Din pământ am apărut, în pământ ne întoarcem. Și cât 

de mult nu am încerca să trecem de această celulă, nu putem să o facem, fiindcă 

nu ne este permis. Viața, care ne-a fost dăruită de Cel de Sus pentru a o trăi, are 



 118 

anumite reguli, scrise tot de El, Regizorul, iar noi fiind doar niște actori, trebuie 

să jucăm doar după cum ni se dictează. 

Viața aici este un laitmotiv care persistă în mai multe strofe ale poeziei. Viața 

este doar o celulă pentru suflet, din a cărei pereți este imposibil să ieșim și chiar 

și dacă o facem trecem într-o altă lume pe care din păcate sau din fericire nu avem 

posibilitatea  să o cunoaștem. 

„Dumitru Matcovschi a plăsmuit o operă bogată și variată, mobilizatoare 

ca idee și sentiment, emoționantă și plină de suflet. (…) Lirismul de factură 

specifică, bogatul mesaj etic, sugestivitatea și dramatismul, sinceritatea și 

consecvența sunt câteva trăsături ale scrisului său. «La început a fost cuvântul, 

zice el într-o poezie, și dacă este Dumnezeu – în cuvânt este» (Cuvântul). Cu 

această încredere în cuvânt își trăiește el opera” [1, p. 469]. Mihai Cimpoi afirmă 

că pentru Matcovschi scrisul poate fi echivalat cu existența însăși, pentru că a 

scrie este ceva sfânt și nu le este dat tuturor acest talent, această menire de a crea. 

Scriind, Matcovschi se confesează, se deschide sufletește „publicului” său. 

 

 

 

Referinţe bibliografice: 

1. Botezau, Eliza. Dumitru Matcovschi: între rapsodie și pamflet. În: 

Literatura română postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări. Chișinău: 

Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”, 1998. 

În cadrul Cenaclului „Magia cuvântului” de la Biblioteca Centrală, BM 

„B.P.Hasdeu”, Victoria Fonari, poeta, critic literar, a organizat mai multe 

manifestări dedicate scriitorului Dumitru Matcovschi, cum ar fi:  
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Ana-Maria Cecoi 

       Imaginea femeii în lirica lui Dumitru Matcovschi 

                      ,, Nu eşti zână, eşti Marie: fata plaiurilor eşti, 

                              cea mai mândră dintre toate, cea cum alta-n lume nu-i. 

                                Înflorită creşte floarea unde tu piciorul pui.’’ 

 

     Poet al neamului, al 

frumosului ascuns în cuvânt, 

muzică, dragoste şi Patrie, 

Dumitru Matcovschi ne-a lăsat un 

adevărat tezaur literar, cultural şi 

moral. Acesta reprezintă  rodul 

bogatei sale creaţii artistice – 

poezii, piese de teatru, proză, dar 

şi a luptei sale pentru valorile 

naţionale, pentru numele şi 

trecutul nostru, fără de care nu 

există viitor. 

    Un aspect deosebit de 

important şi o tematică aparte în 

creaţia lui Dumitru Matcovschi o 

constituie imaginea femeii – 

femeia-mamă, femeia iubită, 

femeia în general. Un exemplu 

concludent în acest sens îl constituie poezia Maria, pe cât de simplă în formă, pe 

atât de încifrată şi profundă în conţinut. Mai întâi de toate, titlul are o semnificaţie 

esenţială în descifrarea textului. Acest nume, Maria, este unul simbolic pentru 

poporul nostru, şi nu numai. Din ebraică Maria înseamnă „cea iubită, cea 

îndrăgită”. Maria este poate cel mai îndrăgit şi popular nume biblic feminin 

folosit în spaţiul românesc. Numele Maria este expresia purităţii, fiind purtat de 

mama lui Iisus Hristos. Pentru orice fată sau femeie este o binecuvântare să poarte 

acest sfânt nume, ce arată dragoste, ocrotire şi smerenie. Analizând numai titlul 

poeziei, deja iese în evidenţă atitudinea eului liric, care poate fi egalat cu însuşi 

autorul, faţă de femeia plaiurilor sale. 

    Conturarea imaginii femeii se realizează prin mai multe figure de stil, 

printre care putem menţiona: metafore (gura ta de fragă este, de castană ochii 
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tăi, râzi cu glas de ape, râzi cu zvon de zurgălăi), comparaţii (ca o trestie mlădie 

te mlădi, muncitoare ca furnica), epitete (ţărăncuţă sfântă). De asemenea, o serie 

de motive vin să accentueze şi să preamărească imaginea femeii simple din popor. 

Motivul mamei, desprins din versurile: prunc ce creşte-va/ înţelept bunelul cum 

e şi frumos ca maică-sa ne transmite ideea maternităţii, al rolului primordial al 

femeii, de a naşte şi  a creşte copiii, rol pentru care este slăvită şi apreciată. 

Motivul hărniciei (harnică ca furnica) scoate în evidenţă calitatea femeii noastre 

de a se întrece cu furnica, de a reuşi să le facă pe toate fără a obosi sau a se plânge. 

Alte motive, cum ar fi: motivul dorului, naturii, frumuseţii, credinţei, sporesc şi 

mai mult imaginea ideală a femeii. 

      În poezie identificăm un eu liric personalizat, care-şi exprimă direct 

emoţiile şi gândurile (Dragă mie-ntotdeauna...), trăind sentimente de admiraţie, 

dragoste faţă de femeie, de ţărăncuţa sfântă. Elogiază femeia din popor: simplă, 

credincioasă, frumoasă, păstrătoare de tradiţii. Stilul poeziei este unul 

preponderent popolar, simplu, cu un limbaj accesibil, dar profund simbolizator, 

versul este armonios şi melodios. 

    Poezia Maria de Dumitru Matcovschi reprezintă o frumoasă elogiere 

adusă femeii din popor, acea soţie, soră sau mamă harnică, blândă, ce poartă în 

inima ei cele mai scumpe şi mai importante valori ale neamului românesc: 

credinţa, dragostea, bunătatea, simplitatea şi curăţenia sufletească.  

    Poetului i-a reuşit să creeze o imagine-icoană a chipului feminin, sfânt 

prin însuşi numele ales – Maria, nume deosebit de drag şi de semnificativ pentru 

poporul român. Prin câteva simple figuri de stil (comparaţii: ca o trestie mlădie 

te mlădii, muncitoare ca furnica, metafore: gura ta de fagă, de castană ochii tăi, 

glas de ape, râs cu zvon de zurgălăi),  Dumitru Matcovschi a reuşit să amintească 

de toate virtuţile şi meritele femeii, demonstrându-ne că ea este mai mult decât o 

zână din poveşti, că este cea mai mândră dintre toate, cum alta-n lume nu-i. 
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     MARIAN NENCESCU 

             Constantin Brâncuşi şi Maria Tănase, o întâlnire sub zodia cântecului 

      În 1952, Margit Pogany (n. 1880, 

Budapesta – d. 31 decembrie 1964, Comberwell, 

Australia) scotea la vânzare, la New York, „cel 

mai vestit portret al epocii moderne”, după 

aprecierea lui Sidney Geist, lucrat în 1910, 

desăvârşit de Brâncuşi în mai multe versiuni, din 

marmură colorată sau bronz, adeverind că, de felul 

ei, muza budapesteană a fost mai degrabă „o mâţă 

insignifiantă care a împodobit atelierul 

maestrului”, atunci la vârsta de 34 de ani, decât 

marea iubire a lui C. Brâncşi. Nici Peggy 

Guggenheim, milionara americană o „femeie dură 

şi mercantilă”, după unii biografi, nu s-a sfiit să ia 

cu ea în America, Pasărea de bronz, achiziţionată 

pentru muzeul său personal din Veneţia, de teamă 

„să nu cadă în mâinile hitleriştilor”, susţinea ea. Aceste episoade, disparate, dar 

pilduitoare în felul lor, confirmă interesul marelui artist cu origini gorjene pentru femeile 

frmoase, care, de altfel, nu au lipsit din viaţa sa, „înşiruindu-le ca pe un şirag de perle în 

calea vieţii”, cum avea să confime prietenul său de o viaţă, V. G. Paleolog, în confesiunile 

făcute lui Petre Pandrea (Brâncuşi. Amintiri şi exegeze, Ed. Fundaţiei C. Brâncuşi, Tg. 

Jiu, 2000, p. 292). 

       Analizând erosul brâncuşian, fundamental diferit de „coşmarul romantic şi 

biografia firavă în întâmplări a lui Eminescu”, de plidă, Petre Pandrea ajunge la concluzia 

că marele sculptor a fost în mod constant preocupat de ideea unei împliniri sub semnul 

lui Eros, situată între plenitudine şi puritate, potrivit firii sale de ţăran-artist. Într-o serie 

de teme-conversaţii, publicate de acelaşi Petre Pandrea în volumul Portrete şi 

controverse (vol. I, 1945), se vorbeşte, în chip aforistic, despre o veritabilă ars amandi 

brâncuşiană, creată după modelul lui Ovidiu, având la bază problema moralei, creată 

după felul cum au rezolvat problema de mii de ani, ţăranii români. În esenţă, Brâncuşi 

aprecia că Erosul joacă un rol imens în existenţa individuală, coborându-se concret sub 

forma harului „Plenitudinea lui Eros este Euforia, o formă de sănătate şi puritate”, 

susţinea Brâncuşi, amintind că cei trei  zei antici, Ianus, Eros şi Priap care veghează 

asupra adevăraţilor bărbaţi, fără a-i incomoda. Aşa se petrec lucrurile pe tărâm românesc, 

susţinea Brâncuşi şi aşa se vor perpetua câtă vreme proles (devenit, în zilele noastre, 

proletar) are ca familie semantică prolificitatea, semn că bărbatul care nu se teme de 

muncă, nu se teme nici de viaţă. 

         Pornind de la aceste sumare consideraţii etico-sociale putem înţelege de ce 

contemporanii erau fascinaţi inclusiv de prolificitatea erotică a artistului, Peggy 
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Guggenheim, Peghiţa sau Căpriţa, cum o numea Brîncuşi în  intimitate, vorbind, chiar, 

pe şleau, despre „hremul bătrânului paşă” dunărean, care şi-a nemurit iubitele în statui 

de marmură sau bronz, făurite în diverse variante. Fără a mai zăbovi în budoarul 

maestrului, vom constata doar că Brâncuşi n-a fost doar un sculptor al ideilor, ci şi un 

ideolog, un moralist, poate chiar un filosof, în felul său, care a reluat câteva din marile 

teme/mituri ale omenirii, creind noi versiuni pornite de la leit-motivele clasice. Între 

acestea, exemplară rămâne Pasărea măiastră,  modelată pentru prima dată în 1937, sub 

titlul Păsăruica, şi expusă la Pavilionul României de la marea Expoziţie de la Paris. 

Ulterior, ar mai fi creat, apreciază biografii săi, alte aproximativ 23 de versiuni diferite 

ale Păsării, în marmură şi bronz, inclusiv o variantă din aur, pentru Templul Descătuşării 

(Temple of Deliverance) din Indore, India, proiect, din păcate abandonat. De altfel, 

perioada 1937-38, ca şi anul 1939, reprezintă etapa ce mai fertilă a vieţii artistului, în 

acest inteval vizitând în mai multe reprize România, în special pentru realizarea 

Ansamblului de la Tg. Jiu (Coloana pomenirii fără sfârşit, Poarta sărutului şi Masa 

rotundă cu 12 scaune), lucrat „pe veresie” (fără bani) de Brâncuşi şi oferit comunităţii 

locale ca pe un dar pentru anii de tinereţe, când a fost, la rândul său, creditat de mediul 

negustoresc şi mic burghez în care s-a format. 

           Din această perioadă datează şi întâlnirea/relaţia cu Maria Tănase, solistă de 

mare succes atât în mediile populare cât şi în rândul protipendadei, gratificată ea înseşi 

cu epitetul de „pasărea măiastră a cântecului românesc”, acordat de Nicolae Iorga, cu 

ocazia unei vizite efectuată la Universitatea de Vară din Vălenii de Munte. În mod firesc, 

mărturii directe ale acestei întâlniri nu avem, cu excepţia unei fotografii, executată la 

New York, cu prilejul Expoziţiei Universale, din 1939, în fapt ultimul episod al unei 

relaţii consumată în intimitate şi discreţie. Este încă o dovadă despre distincţia, practicată 

inclusiv la nivel personal de catre C. Brâncuşi, între „Balcanul sănătos”, şi  „plenitudinile 

scandaloase”, practicate de Parisul monden şi superficial.  

            Sub aspect strict uman, „etica Balcanului”, expresie a naturaleţii şi 

realismului în comportamentul cotidian, primează, în opinia lui Brâncuşi, îndemnându-l 

să privească cu reţinere comportamentul pitoresc, similar cu cel al unor persoane 

„demimondene şi prostituate de lux”, constatat la unele femei din anturajul său 

cosmopolit, capabile, după cum am văzut, chiar să comercializeze, în folos propriu, 

„amintirile” sau chiar dovezile concrete, materializate sub fome unor opere de artă, ale 

unor iubiri consumate. 

        Spre deosebire de acest tipar erotic, vitriolat de interese materiale meschine, 

relaţia lui C.  Brâncuşi cu Maria Tănase se situează strict în plan spiritual, departe de 

orice vulgaritate sau substrat pervers. Iată, de pildă, mărturia directă a artistei, 

încredinţată muzicologului George Sbârcea, şi consemnată ca atare, peste ani, aidoma 

unei flori presate păstrată într-un album : „Între oamenii care au venit să mă asculte la 

New York a fost şi George Enescu. După ce i-am cântat, eu i-am sărutat mâna (s.n.), aşa 

cum i-o sărutasem şi lui Nicolae Iorga, la Văleni . . . I-aşi fi sărutat-o şi altui român de 

seamă, oltean de-al nostru, Constantin Brâncuşi. Numai că el mi-o luase înainte, 

sărutându-o dânsul pe a mea(s.n.). – Zi-i, Marie, la despărţire, un cântec oltenesc. În 

timp ce-i cântam Lung e drumul Gorjului, că şi el era din Gorj, şi-a ascuns faţa către 

perete ca să nu-i văd lacrimile” (George Sbârcea, Maria Tănase îşi povesteşte viaţa, 

Bucureşti, Ed. Romhelion, 1991, p. 27).  
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           În aceeaşi manieră brodează şi alt biograf, Petre Gheaţă, care împreună cu 

avocatul Clery Sachelarie, soţul oficial al Mariei Tănase, reia episodul, îmbogăţindu-l cu 

noi amănunte, desigur cvasi-fictive : „Maria îi cântă. Brâncuşi se întoarce cu faţa la 

perete. Cântecul se sfârşişe. Brâncuşi îşi ştersese lacrimile. Maria îi sărută mâna (s.n.) – 

Nene Costache, în curând ne vedem pe Jii,neică, pe Jii, la Gorj” (Maria Tănase şi 

cântecul românesc, Ed. Uniunii Compozitorilor, 1965, p. 82). Mai expresiv, utilizând 

largi metafore învăluitoare, este Tudor Nedelcea. După ce invocă şi el episodul despărţirii 

din 1939, de la New York, adaugă de la sine : „Sărutările lui erau tandreţea oltenească, 

coloana infnită era zborul sufletului său, iar masa din zăvoiul de pe Jii, era masa unde 

îşi ospăta prietenii în atelierul său(?! -s.n.). Apoi continuă „Pe Brâncuşi, Maria Tănase l-

a iubit şi l-a înţels. L-a adorat, deşi se certau, el făcându-o Casandră şi bocitoare 

profesionistă. La moartea lui Brâncuşi, Maria Tănase a rostit, cu lacrimi, bocete 

adevărate” (Pasărea măiastră, Craiova, Ed. Lotus, 1993, p. 17). 

          În această serie, menită să transfigureze o serie de raporturi erotice într-o 

eflorescenţă stilistică, se înscrie şi scenariul muzical Ne vedem la Paris (dramă într-un 

act şi trei tablouri) Ed. Muzicală, 2012, datorează scriitorului şi compozitorului Marin 

Voican-Ghiroiu (n. Com. Ghiroiu, jud. Olt, la 1 aprilie 1941), cunoscut deopotrivă ca 

autor dramatic (al pieselor Focul, Speranţa , Deznădejde şi credinţă etc.) dar şi 

compozitor de piese folclorice (autor al muzicii de pe albumele În poiană, la Olteţ , De-

ar fi dorul fân cosit sau, mai recent, Cu Anton Pann în cârciumioară la Deşliu, 

majoritatea interpretate de solista Rodica Anghelescu). Interesul autorului pentru viaţa şi 

activitatea Mariei Tănase este cunstant, datând, după propriile mărturii din...1956, an 

când, copil fiind, o cunoşte personal pe marea solistă, episodul fiind consemnat într-un 

capitol distinct al cărţii, Cum am cunoscut-o pe Maria Tănase (op.cit., p. 51 şi urm.). 

Descrierea este, evident, convenţională, ca de altfel şi întreaga relatare : „Am plecat 

bucuros în direcţia pe care mi-o arătase nenea Franz (fratele artistei – n.a.). În faţă mi-a 

apărut o doamnă într-o rochie de mătase de culoare vernil, iar pe cap avea o pălărie albă 

cu flori liliachii. Doamne, câtă graţie, ce distinsă era . . .”.  

          Cu precizarea că scena (presupusă) are loc la Casa părintească a artistei de pe 

strada Livada cu Duzi, nr. 14, din cartierul bucureştean Mărţişor, mai semnalăm că ea a 

fost transpus şi muzical, de acelaşi compozitor în compoziţia Marie, te-am îndrăgit 

(doină), interpretată în 2005 de solista Rodica Anghelescu la Festivalul Maria Tănase, de 

la Craiova : „În Mărţişorul din deal / Cântă-un fluier de caval / Şi-n Grădinarii din vale 

/ Un glas de privighetoare... etc.). 

          Revenind la scenariul dramatic utilizat de compozitor drept pretext pentru 

introducerea unui număr de 8 compoziţii muzicale, originale, evident, de inspiraţie 

folclorică, vom constata că, sub aspect factic, este evocată perioada 1937 – 38, când, 

prezent la Târgu Jiu pentru definitivarea Ansamblului memorial, C. Brâncuşi are o 

presupusă re/întâlnire cu artista, prilej de a recreea, cu mijloace artistice, o stare de extaz 

lirico-muzical. Este evocată, în context, Pasărea măiastră, ca operă definitorie a 

artistului, dar şi ca sugestie, sensibil mascată literar, a calităţii de muză a tinerei 

interprete. În mod cu totul inspirat, şi în acord cu psihologia erotică a sculptorului, sunt 

redate, estompat, şi episoadele erotice ale acestei legături : Brâncuşi – „Of, nu pot să uit, 

în clipa despărţirii, pe eroii noştri au plecat să lupte în război...Şi-au îmbrăţişat pentru 

ultima dată copii, părinţii şi iubitele, iar sărutul lor a rămas ca o veşnică amintire pe care 



 124 

am dăltuit-o pe stâlpii porţii. Maria  Tănase : - Nu pot să te las să pleci până nu vei simţi 

dulceaţa sărutului pe care-l primeai în copilărie de măicuţa matale ...”. 

          Cele mai inspirate momente ale piesei sunt, evident, transpunerile muzicale, 

culminând cu romanţa În gara sufletelor aprinse („Sub un cer tremurător de dor,/ Peron 

cu-un singur călător,/Te-aştept să vii cu trenul următor,/S-aduci buchete de narcise ... ”), 

cu aluzie, evident, la o posibilă şi ipotetică întâlnire . . . la Paris, ratată însă de solistă. 

Într-un Epilog,  reapare, transfigurat, o altă imagine a Păsării Măiastre, de astă dată 

convertită în Mierliţă. Marea solistă poposeşte, în 1962, la Mânăstirea Tismana şi, 

presărând “câteva boabe de tămâie pe tăciunii ce mocneau în ulcica de pământ” (reapare, 

iată şi motivul bocitoarei!) visează la convertirea măicuţei tinere, prin harul Fecioarei 

Maria, într-o mierliţă cu picioarele pătate de sângele Domnului. 

          Apreciat deopotrivă de muzicologul Octavian Ursulescu, dar şi de maestrul 

Gheorghe Zamfir ( v. art. Un oltean de-al meu, op.cit., p. 7), scenariul lui Marin Voican-

Ghiroiu ar merita, desigur, să fie transpus filmic şi difuzat curent pe posturile de 

televiziune, cel puţin pentru că evocă, cu mijloace româneşti, un episod erotic ignorat de 

mulţi exegeţi brâncuşieni. Tuturor esteţilor moralişti, eterocliţi şi cosmopoliţi, Marin 

Voican-Ghiroiu le dă o replică artistică exemplară, altoită pe structura naţională a artei 

şi pe adevărurile eterne ale erosului  brâncuşian, pus sub duhului „Pravilei craiovene”, 

pe care a respectat-o toată viaţa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fotografie unică, inedită,  aflată în arhivele Academiei Române 
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ZENOVIA ZAMFIR 

 

  Valori Patrimoniale Vâlcene  „Casa Cărţi” din Râmnicu Vâlcea  

                         Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”     

În evoluţia societăţii 

româneşti , tiparul şi cartea au avut 

un rol esenţial, reprezentând 

factori activi ai afirmării şi 

menţinerii unităţii spirituale a 

poporului român şi contribuind la 

realizarea marilor acte istorice 

naţionale.  

La început era Cuvântul 

[logos], şi Cuvântul era cu 

Dumnezeu, şi Cuvântul era 

Dumnezeu. Ioan 1:1-3.  Dulap sau 

mobilă specială cu rafturi de ţinut 

cărţi. Încăpere, sală în care se 

păstrează şi se citesc cărţile. 

Colecţie de cărţi, periodice, foi 

volante, imprimate . Instituţie care 

colecţionează cărţi, periodice etc. 

spre a le pune în mod organizat la 

dispoziţia cititorilor, biblioteca a devenit în timp locul unde cuvântul scris este 

căutat şi studiat . În Vâlcea străbună, legendele se îmbină armonios cu istoria 

locului, mănăstirile şi schiturile înalţă imnuri de slavă Bunului Dumnezeu, 

oamenii de seamă sfinţesc timpul şi locurile, aici cultura şi spiritualitatea îşi au 

rădăcini adânci în inimile vâlcenilor şi nu numai, aici cărţile au o casă a lor – 

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”. Când şi cum a apărut „Casa Cărţii” din 

Râmnicu Vâlcea? 

La jumatatea veacului al XIX-lea, încep să funcţioneze primele biblioteci 

publice, destinate diferitelor categorii de utilizatori. Originile acestor instituţii de 

cultură sunt strâns legate de numele lui Petrache Poenaru, personalitate naţionala 

marcantă, născut în localitatea vâlceană Beneşti  (azi, oraşul Bălceşti). În 1838, 

în calitate de director general al Şcolilor din Ţara Românească  înfiinţează şcolile 

publice săteşti din Muntenia. Cărţile şi manualele tipărite la tipografia 

achiziţionată din Franţa, la insistenţele sale, vor ajunge în multe localităţi . 

Bibliotecile unor instituţii de învăţământ din Vâlcea au stat la baza înfiinţării 

Bibliotecii Judeţene. Petrache Poenaru a fost un vizionar, având o contribuţie 

majoră în domeniul ştiinţei şi educaţiei, moştenirea sa dăinuind peste veacuri. 

Istoria bibliotecii vâlcen , ca instituţie culturală de sine stătătoare, are rădăcini şi 
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ramificaţii mult mai vechi, mai profunde. Ne gândim la impresionantele colecţii 

de carte care au fost opera unor personalităţi cărturăreşti, de la voevozi la ierarhi 

şi alţi oameni aplecaţi spre iluminare culturală şi care, de cele mai multe ori şi-au 

găsit sălaş prin mănăstiri sau pe la conacele boiereşti de pe cuprinsul judeţului 

Vâlcea. 

Pe teritoriul judeţului Vâlcea, primele biblioteci au fost constituite în jurul 

mănăstirilor: Cozia, Govora, Bistriţa, Mănăstirea Dintr-un Lemn, Horezu şi, nu 

în ultimul rând, la Centrul Episcopal din Râmnicu Vâlcea. Prima bibliotecă 

publică din Râmnicu Vâlcea a fost înfiinţată la 1 noiembrie 1950, cu titulatura 

Biblioteca Centrală Regională, „ca for coordinator al bibliotecilor locale şi cel 

mai important depozit de carte şi periodice din această zonă”. Sediul iniţial a fost 

în clădirea fostului Parchet al Râmnicului, bibliotecar- şef era prof. Eugen 

Ciorăscu. La 1 iulie 1952, instituţia şi-a schimbat statutul, devenind Biblioteca 

Centrală Raională Râmnicu Vâlcea. La 17 iulie 1955, biblioteca a fost transferată 

în actualul Palat al Justiţiei, fost Palat al Culturii. Urmează: 

- 1 februarie 1968, a devenit Biblioteca Municipală;  

- 4 martie 1974, s-a transformat în Biblioteca Judeţeană; 

- 8 noiembrie 1991, i s-a atribuit numele „Antim Ivireanul”. 

Din 22 iunie 2004, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea 

beneficiează de un sediu propriu, pe strada Carol I, nr. 26. 
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Spaţiu de coeziune socială şi convivialitate, Biblioteca Judeţeană Antim 

Ivireanul Vâlcea se află în vecinătatea Muzeului de Istorie şi a Muzeului de Artă 

„Casa Simian”. Clădirea modernă şi primitoare se remarcă printr-o arhitectura 

unică şi o cupolă-vitraliu aparţinând artistului plastic vâlcean Gheorghe Dican. 

Biblioteca asigură un mediu de învăţare pentru toate vârstele, printr-o ofertă 

de educaţie continuă şi prin realizarea unei atmosfere confortabile de studiu. 

Dispune de peste 400.000 de volume de ştiinţă, artă, critică, beletristică ş.a., 

precum şi de colecţii enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice, documente 

grafice şi audio-vizuale, purtătoare de informaţii româneşti şi străine. Despre 

importanţa cărţii şi a bibliotecii, Sfântul „Antim Ivireanul” spunea: 

„Câte cărţi am lăsat în biblioteca noastră , atât greceşti cât şi rumâneşti , după 

cum scriu în catastihul besericii, las cu blestem să nu îndrăsnească să ia cineva 

vreuna să o înstreineze. Iară de va trebui cuiva să ia vreuna, au să cetească pre 

dânsa, au să o scrie, au să caute ceva într-însa, fără răvaş iscălit de la cela ce o 

cere cu făgăduială cum că o va trimite înapoi şi cu vreme hotărâtă, să nu să dea. 

Şi să poarte grijă să o ceară.” Antim Ivireanul – Aşezământul Mănăstirii Antim. 

La ora actuală Biblioteca Judeţeană Vâlceană îşi aşteaptă cititorii, scriitorii, 

oaspeţii de pretutindeni într-un spaţiu frumos amenajat.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 128 

                                   ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR ! 

  Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi corectate 

de către dvs. respectând următoarele: 

I.  format  JIS B5 

2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â) 

3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin) 
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 Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o fotografie. 
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separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai clară.  

 Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să respectaţi 

indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere pe care nu le recunoaşte 

programul Word nu vor fi publicate. Manuscrisele nepublicate nu se restituie. 

Revista nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialelor. Această 
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        Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL NUMĂR 

AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30 AUGUST 2014 MATERIALELE VOR 

FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE  15 AUGUST INCLUSIV. 

       Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament anual 

fiind de 100 lei, plus 20 lei taxele poştale Nu se fac decât abonamente anuale.                             

         ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, ap.30, 

judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa Internet;  

virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com 

 
            ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA ONCURSUL ORGANIZAT 

                                               DE REVISTA NOASTRĂ! 

      Rezultatele concursului vor fi anunţate în luna septembrie a.c. Data 

iniţială, nu a putut fi respectată din motive obiective. De la unii concurenţi am 

primit plicurile, care purtau ştampila poştei cu data de 30 sau 31 mai a.c.  şi nu 

puteau fi refuzate de la concurs. Apoi, pentru juriul fiind format din scriitori 

din afara localităţii Alba Iulia am expediat lucrările pentru lectură şi notare, la 

adresele acestora. Vom reveni cu alte amănunte în viitoarele numere ale revistei 

noastre. Pentru date suplimentare, ne puteţi cere informaţii suplimentare fără 

a vă specifica numele şi prenumele. Ne cerem scuze pentru această întârziere 

impusă de situaţie.– Comisia de organizare 
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