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P oet prolific, spi-
rit histrionic şi vârf 
de lance al genera-
ţiilor post-nikitiene, 

aflat acum în piscul maturităţii crea-
toare, Theodor Răpan ne dăruieşte, în 
Săptămâna Luminată a anului 2010, un 
giuvaier cu virtuţi polivalente: cartea-
album Dansul… Inorogului. Elogiul 
Melanholiei, chenar liric şi zglobiu vo-
lum al arabescurilor ezoterice, originală, 
insolită replică – în atmosferă de roman 
cavaleresc ! - la Cântarea Cântărilor şi 
Luceafărul eminescian. 

Visată într-o noapte de decembrie, 
pre când privirea selenară a înteme-
ietorului simbolismului european şi 

mondial, Alexandru Macedonski, nin-
gea fantasme peste firea încremenită în 
dor, cartea aceasta, plină de taine, este 
scrisă de Theodor Răpan şi ilustrată cu 
picturi pe pânză de Aurora-Speranţa 
Cernitu. 

Ne place să credem că, purtând în su-
flet toposul inorogului, poetul cu obârşii 
teleormănene a fost provocat - în a-l zidi 
grabnic în Cuvânt - de fabuloasa suită 
de licorne incluse de pictoriţa craiovea-
nă în cuprinzătoarea sa expoziţie din 
toamna trecută de la Institutul “Nicolae 
Iorga” din Veneţia (Italia). 

Din dialogul celor două arte – în 
condiţiile în care cei doi creatori abia azi 
s-au întâlnit faţă în faţă – s-a născut un 

obiect de preţ, în care 
poemele în proză - nu-
mite basme de autorul 
lor - se îngemănează 
cu galopul parcă de 
nestăvilit al inorogilor, 
arlechinilor şi măştilor 
populare din tablourile 
Aurorei Speranţa.

În mod bizar, car-
tea-album nu include 
nici unul dintre cava-
lerii luminii, cavalerii 
danubieni/zalmoxieni, 
traci sau medievali 
cărora artista plastică 
le-a dat viaţă, în tuşe 
viguroase, cu accente, 
vibraţii şi scânteieri 

cromatice inspirate. 
Găsim de cuviinţă să reamintim lini-

ile de forţă şi semnificaţiile inorogului, 
fiinţă mitologică, având o mare arie de 
răspândire la nivel planetar, dar căruia 
Lucian Blaga - poetul român cu cea mai 
substanţială deschidere spre valorifica-
rea, în chip original, a miturilor creştine, 
eline şi, desigur, autohtone - i-a dat o ve-
ritabilă dimensiune românească. 

Poet orfic prin excelenţă, aşa cum 
sunt numai poeţii autentici şi aşa cum în-
suşi Theodor Răpan este, Lucian Blaga 
a reuşit să creeze, după cum se ştie, câ-
teva toposuri personale cu virtuţi de mit 
– Lacrima, Lumina, Sămânţa, Focul, 
Tăcerea, Cuvântul originar -, dar a iz-
butit şi performanţa de a …autohtoniza 
mitul inorogului, în poeme antologice 
precum Ce aude unicornul, Septembrie, 
Drum de toamnă, Ulciorul, Îndemn de 
poveste, Unicornul şi oceanul.

Iată câteva dintre promisele viziuni 
asupra inorogului, din diverse arii cultu-
rale ale planetei. 

...Prin corola de poeme în proză şi 
tablouri care au ca protagonist Inorogul, 
Theodor Răpan şi Aurora Speranţa ne 
invită direct în …Grădina Edenului.

Primul om care a zărit acest fabulos 
animal, pe care l-a şi botezat inorog, a 
fost Adam.

Din zarea Extremului Orient aflăm 
că, în urmă cu 5000 de ani, secretele 
scrierii i-au fost destăinuite împăratului 
chinez Fu His de unul dintre inorogii 

Dansul Inorogului

Holograme în zorii mileniului Dan LUPESCU
dan.lupescu@timpurile.com

Vineri, 9 aprilie 2010,
Muzeul de Artă/Palatul Jean Mihail din Craiova a găzduit o reuşită manifestare cultural-

artistică, prilejuită de lansarea cărţii Dansul Inorogului. Elogiul Melanholiei de Theodor Răpan, 
cu ilustraţii de Aurora Speranţa Cernitu. 

În ambianţa nobiliară a Sălii Oglinzilor (arhiplină) din Palatul Jean Mihail, au vorbit despre 
semnificaţia evenimentului : criticul de artă Florin Rogneanu (directorul celebrului muzeu din 
Cetatea Băniei, care găzduieşte şase dintre capodoperele brâncuşiene), Geo Călugăru (scriitor, care a preluat oficiile de 
moderator), Ioan Barbu (redactor şef al Curierului de Vâlcea), Florea Miu (redactor la revista Ramuri), Doru Drăguşin 
(sculptor), Dan Lupescu (director fondator al revistei Lamura), Minuna Mateiaş (muzeograf), Daniela Tarniţă (preşedinte 
al comisiei pentru cultură din cadrul Consiliului Judeţean Dolj). 

Violonistul Octavian Gorun, concert-maestru la Filarmonica Oltenia din Craiova, acompaniat de pianista Corina 
Stănescu, a prezentat un cuprinzător şi expresiv recital de muzică clasică.

În final, pictoriţa Aurora Speranţa Cernitu şi scriitorul Theodor Răpan au dat glas câte unei profesiuni de credinţă, 
după care semnatarul cărţii a dăruit, răstimp de aproape o oră, autografe.
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primordiali.
Cu 551 de ani înainte de Hristos, 

mama lui Confucius, însărcinată, a dat 
nas în nas cu un inorog, care, după ce i-a 
dăruit o piatră de jad, şi-a găsit odihna 
culcându-se cu capul în poala ei. Semn 
divin, a gândit acea norocoasă femeie, 
înţelegând mesajul că va naşte un copil 
foarte înţelept.

În chineză, numele inorogului, Ki 
Lin, este pus pe acelaşi plan cu Yin şi 
Yang. 

Simbol al puterii, dar şi al purităţii, 
inorogul este un animal de bun augur 
– aidoma Pasării Phoenix, broaştei ţes-
toase, dragonului - şi, în egală măsură, 
justiţiar. 

Considerat panaceu universal, cor-
nul inorogului (unicornului, licornei – 
din franceză) se bucura de mare preţuire 
în toată lumea, cu deosebire ca antidot 
contra otrăvurilor. 

Cornul său – răsucit ca o coloană 
maură, asemenea uneia dintre cele trei 

Coloane din Istanbul,/ Constantinopole/ 
Bizantium sau turlelor de la Biserica 
Mânăstirii Curtea de Argeş – are o 
mulţime de semnificaţii: sabia lui 
Dumnezeu, raza/flacăra solară, săgeata 
spirituală, invincibilitatea, Duhul Sânt, 
revelaţia divină.

 Simbolizând calul celest asoci-
at cu leul: inima cerului, inorogul se 
cuvine receptat ca o forţă generată de 
Constelaţia Leului, forţă ce se regă-
seşte, apoi, reflectată în Constelaţia 
Săgetătorului. 

Conform tradiţiilor, una dintre …
reîncarnările acestei forţe celeste a fost 
Jeanne d Arc. 

Cunoscându-i valoarea de talisman 
(acolo unde apare inorogul, necuratul 
dispare), Nicolaus Olachus l-a înscris 
pe blazonul său. 

Apreciat ca nemuritor, unicornul – 
spiritus vitae, întruchipare a nobleţei, 
înţelepciunii, blândeţei şi puterii – in-
tră în aria culturală românească graţie 

romanului alegoric Istoria ieroglifică, 
în care personajul Inorogul îl repre-
zintă, încifrat, chiar pe autor, Dimitrie 
Cantemir. 

Alb ca neaua, scânteietor precum o 
ploaie de stele căzătoare, torsionat ca un 
arc gata să ţâşnească spre zenitul purită-
ţii, Inorogul pictat, în multe şi semnifi-
cative ipostaze, de Aurora Speranţa ne 
invită, parcă, în pădurea lui scăldată în 
veşnică primăvară/vară, dăruindu-ne un 
strop din nemurirea sa. 

Mistuiţi de nostalgia purităţii origi-
nare, pictoriţa Aurora Speranţa Cernitu 
şi poetul Theodor Răpan se dovedesc, 
în basmul-album Dansul …Inorogului, 
spirite neoromatice – curate şi blânde, 
inocente şi neliniştite.

Dacă Lucian Blaga nutrea o reticen-
ţă proverbială în faţa cuvintelor (poate 
şi ca prelungire a amintirii că, până la 
patru ani, fusese ...mut ca o lebădă), 
poetul din Lancrăm înţelegând puterea 
magică a cuvintelor, dar şi greutatea lor 
specifică, de osândă, de păcat aproape 
originar, el propunându-şi să fie mântu-
itor de cuvinte, ci nu simplu mânuitor 
-, Theodor Răpan nu pare să aibă nici o 
sfială în faţa acestora. 

Atitudinea lui este una surâzător 
dominatoare, de supunere şi punere la 
lucru a cuvintelor – cărăuşi de mesaje 
deseori încifrate. 

Dincolo de altitudinea sa princiară 
în faţa cuvintelor, Theodor Răpan are, 
pe de o parte, plăcerea jocului inefabil 
cu acestea, rafinamentul de mandarin 
valah care le aduce la luminile rampei 
spiritului ca pe nişte domniţe graţioase, 
scoase pentru prima dată la un carnaval 
păgân, iar pe de altă parte, rigoarea de 
geometru, arhitect şi constructor, căruia 
îi surâde uneori să fie şi calfă, şi zidar, 
tocmai pentru a demonstra că ştie secre-
tul pietrei unghiulare fără de care bolta 
catedralei sale de sonuri cuceritoare ar fi 
sortită prăbuşirii.

Rostind, parcă, o dată cu Blaga: 
„Conştiinţa noastră e spintecată de 
ţăndări de mituri”, Theodor Răpan ne 
invită într-o captivantă aventură pe tărâ-
mul populat cu personaje de vis: Teleor, 
Yggdrasil, Aruna, Arlechinul...

Bogăţia de simboluri şi fantasta at-
mosferă te duc, vrând-nevrând, cu gân-
dul la insolita Creanga de aur, poate cea 
mai originală şi densă carte a lui Mihail 
Sadoveanu, scrisă în registru masonic.

Ambianţa are valenţe de baladă me-
dievală. Cele 22 de ceremonialuri lirice 



Literaria Nr. 11 – noiembrie 2010 5

denotă, nu rareori, propensiunea poetu-
lui pentru fiorul metafizic şi orizontul 
misterului.

Din …dor de Teleor, Theodor 
Răpan, fără a face vreo referire expre-
să, ni-l readuce în memorie pe Dimitrie 
Teleor, poetul născut în 1858, la opt ani 
după Eminescu, şi trecut în eternitate în 
acelaşi an cu Alexandru Macedonski.

Teleor a rămas în literatură mai ales 
prin parfumul patriarhal al versurilor 
sale în cheie ironică, în care arhaismele 
aduc ecouri dintr-o lume fanariotă, cu-
fundată în melanholie (sentimentul ză-
dărniciei), în duioasă …lene şi visătorie: 
„Numa-n halat şi în papuci serdarul/ 
Fumează un ciubuc şi-şi bea cafeaua,/ 
Mai tabelţiu ca însuşi beizadeaua,/ Pe 
perne moi lipindu-şi el dosarul”.

Sau, toropit de o totală linişte me-
lancolică, predispus la o molcomă me-
ditaţie asupra deşertăciunii lumii: „Dar 
vreme încă e..., un fum mai scoate,/ 
Căci fum sunt, după cărţi, în lume toa-
te/ Şi mormăie ceva din psaltihie...”.

Personajul Aruna, din cele 22 de 
basme/balade grupate de Theodor 
Răpan sub genericul Dansul Inorogului.
Elogiul Melanholiei, ne 
stârneşte, dincolo de trimi-
terea la Zâna zânelor care-l 
ocrotea pe inorogul primor-
dial, conexiunea cu straniul 
alfabet al runelor. Cu atât 
mai mult, cu cât un alt chip 
aparte al volumului îl consti-
tuie Yggdrasil – personaj al 
cărui nume coincide cu ace-
la al arborelui gigantic al lu-
mii, care face legătura între 
cele nouă lumi din mitologia 
septentrională. 

Într-o carte despre ino-
rog, nu-i de mirare că apare 
Yggdrasil, care înseamnă şi 
Armăsarul lui Odin. 

Odin, zeitatea din nordul 
îngheţat, care ar fi stat atârnat 
nouă nopţi de crengile aces-
tui copac-axis mundi, pentru 
a cunoaşte runele, simboluri 
ale înţelepciunii supreme şi 
ale puterii magice. 

Numai în urma unui ase-
menea ritual paraşamanic 
de iniţiere, Odin câştigă ac-
cesul la ştiinţa ocultă şi da-
rul poeziei. 

Yggdrasil are un rol de-
osebit şi în mitul Ragnarok-

ului, conform căruia singurii oameni 
care vor supravieţui cataclismului de 
foc, Lif şi Lifthrasir, îşi vor găsi adă-
post în crengile uriaşului arbore, hrană 
fiindu-le roua dimineţii. 

Iniţiatica aventură Prin labirin-
tul uitării de sine – cum se intitulează 
preambulul cărţii Dansul… Inorogului 
– îl scoate la liman pe Theodor Răpan, 
mântuit, după parcurgerea Golgotei 
celor 22 de capitole/porţi/trepte, dove-
dindu-se, finalmente, că labirintul nu a 
fost devorator, ci, dimpotrivă, benefic, 
purtător de noroc, izbăvitor. 

Poetul …uită într-atât de mult de 
sine, încât îşi regăseşte esenţa fiinţei 
sale bântuite de daimonul luminii, al 
levitaţiei, zborului şi înălţării neconte-
nite, intrând în consonanţă cu lumea, 
cu Marele Arhitect şi renăscând într-o 
nouă zarişte a cunoaşterii. 

Nu putem ocoli nici setea înfocată 
de autocunoaştere şi autodefinire, nici 
tremoloul vag narcisistic (care căutare 
a identităţii înseamnă, nu neapărat au-
tocompletare meditativă) ori jerbele de 
cuvinte înflorate, dincolo de care trans-
pare apetitul donquijotesc, de hârjoană 

sau aerul de candidă grandilocvenţă. 
Theodor Răpan este locuit, în stră-

fundul fiinţei sale, de un cavaler al 
melanholicei figuri, căruia îi place zăn-
gănitul de săbii ori numai de zale, tros-
netul lăncilor frânte în turniruri regale, 
vânătoarea cu şoim şi ogari spumegând 
în Fata Morgana.

Carte de iniţiere, Dansul …
Inorogului îi ajută pe începători să facă, 
la capătul călătoriei, saltul de la calfă la 
maestru.

Dar iată şi două nedumeriri pe care 
Theodor Răpan ni le stârneşte: 

1. de ce face doar o fugară trimitere 
la Dimitrie Cantemir – „Voievod lumi-
nat, ambiţios şi blazat, om de lume şi 
ascet de bibliotecă, intrigant şi solitar, 
mînuitor de oameni şi mizantrop, iubi-
tor de Moldova lui după care tânjeşte şi 
aventurier, 

cântăreţ în tambură ţarigrădean, 
academician berlinez, prinţ rus, cro-
nicar român, cunoscător al tuturor 
plăcerilor pe care le poate da lumea, 
Dimitrie Cantemir este Lorenzo de 
Medici al nostru”, după cum conchide 
George Călinescu; 

2. de ce, deşi menţionează 
„Melanholia neasemuitului 
inorog. Povestiri exempla-
re din Istoria ieroglifică de 
Dimitrie Cantemir”, nu pre-
cizează numele autoarei aces-
tei cărţi: Doina Curticăpeanu, 
nici Editura: Dacia din Cluj-
Napoca, nici anul publicării: 
1973.

…Gând luminos şi pre-
ţuire violonistului de alea-
să ţinută Octavian Gorun şi 
pianistei de vocaţie Corina 
Stănescu.

În această zi din după-
amiaza lumii, când parcă re-
veriile Faunuluil lui Debussy 
dau ora exactă a melanholiei, 
distinsa şi delicata Doamnă 
Aurora-Speranţa îşi aniver-
sează naşterea întru această 
lume. Îi dăruim buchetul ură-
rilor noastre de LA MULŢI ŞI 
TOT MAI RODNICI ANI!

Vă rog să o aplaudaţi 
cordial.

Iar trubadurului/truve-
rului de purpură Theodor 
Răpan, îi dorim un răscolitor 
boncăluit de inorog, cotropit 
de rune şi Arune…Abraham Bloemaert – Adoraţia magilor
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I nclusă încă de la în-
ceput în direcţia teatru-
lui modern, existenţia-
list şi absurd inaugurat 

de Eugen lonesco, Samuel Beckett şi 
Artur Adamov, nu numai prin dizolva-
rea convenţiilor teatrului naturalist, în-
dreptat prea mult spre exteriorul vieţii 
omului, ci şi (mai ales) prin încărcătura 
filozofică, monodrama Iona a fost con-
siderată, în acelaşi timp, şi o parabolă, 
dar şi o parodie a mitului.

Un prim aspect care defineşte 
personajul teatrului absurd este legat 
tocmai de această tentaţie de demistifi-
care grefată pe felul cum vedea Pascal 
“orbirea şi mizeria omului lipsit de 
lumină, părăsit în sine însuşi şi rătă-
cit în acest colţ al universului” şi pe 
aşa-zisa formulă kantiană care reducea 
omul “la o paiaţă în arena unui circ. 
Acestea aveau să prefigureze “reducţia 
umanului”, cum se efectuează în En 
attendant Godot, provocată de ceea ce 
numea critica “amurgul zeilor culturii 
şi al omului ajuns la un nihil total, la 
o apocalipsă”

Cu toate acestea, mi se pare că am 
neîndreptăţi autorul român dacă nu am 
pune în lumină un aspect inedit al piesei 
şi anume, cel care o situează în zona de 
incidenţă a teatrului poetic - justificată 
prin inserţia de simboluri şi metafore, 
aceasta cu atât mai mult cu cât este şi o 
remarcă a criticii: “Tragedia în patru ta-
blouri Iona - spunea Giano Accamea în 
1971- e un prim punct de sosire în poe-
tica lui Marin Sorescu.” Într-adevăr, sti-
lul pieselor incluse în Setea muntelui de 
sare, dovedesc că poetul Marin Sorescu 
se căuta pe sine în teatru : “Iona şi 
Paraclisierul sunt eu - declara autorul - 
şi ţin mult la tripticul lona, Paraclisierul, 
Matca, pentru că acolo m-am căutat cu 
mai multă îndărătnicie.”

Demistificarea, cum am spus, îl 
apropie pe Sorescu de teatrul absurd, 
dar mai ales de teatrul lui Samuel 
Beckett, ea declanşând întreaga stare de 
însingurare, de criză ontică. Ea este cea 
care aşează personajul absurdului faţă 
în faţă cu eroii tragediei greceşti, pentru 

care înfrângerile deveneau marile vic-
torii ale omului. Reacţia în faţa unui 
Deus Absconditus sau Deus Revelatus 
apropie personajele lui Beckett cât şi pe 
Iona de personajele marilor tragedii, de 
lupta acestora, a lui Oedip, a Antigonei, 
a lui Hamlet cu destinul, amintind de 
faimosul monolog al însinguratului din 
toate timpurile. Prin urmare golirea de 
sacru a vieţii omului modern a condus 
la solipsismul personajului şi implicit la 
obsesia spaţiului închis.

Claustrarea personajului sorescian 
prin înghiţirea lui de către un chit, tri-
mite la omul lui Beckett, ins mizer de 
sfârşit de veac, închis într-un vas de lut 
(L’lnnommable) sau în lăzi de gunoi; la 
neputinţa omului de a mai ieşi dintr-un 
spaţiu închis în care a ajuns, prin ab-
surd, din cauza unei catastrofe. În Iona 
cauza care face ca personajul să fie în-
ghiţit de chit, este una de ordin exterior, 
aceasta fiind chiar abaterea lui de la po-
runca lui Dumnezeu. Chiar dacă el nu 
trăieşte o lume a descompunerii totale, 
asemeni vagabonzilor lui Beckett, este 
frustrat totuşi de certitudinea existenţei, 
memoria lui intrând, în primele tablouri, 
într-un con de umbră.

Mai mult decât atât, lumea descom-
punerii în care trăiesc personajele scrii-
torului irlandez, derizorie prin identifi-
carea unor obiecte ca: “un copac schele-
tic, desfrunzit, ultimul morcov, ultimele 
ridichi, ultimii napi” şi obiecte ale unei 
civilizaţii lepădate: “zdrenţe, pălării, 
ghete vechi” - un adevărat vacuum- este 
reiterată în piesa lui Marin Sorescu, 
Iona vieţuind – “într-o grotă, spărtura 
ultimului peşte spintecat...ceva nisipos, 
murdar de alge... o movilă de pietroaie, 
case, lemne” - o lume aflată în degrin-
goladă, asemănătoare altui tărâm, cel de 
dincolo în care cei aleşi ajungeau numai 
printr-un descensus ad inferos, ca probă 
sine-qua-non în tentativa de depăşire a 
condiţiei umane.

Un alt aspect care conduce la înfi-
riparea solitudinii personajului şi care 
îl apropie pe Iona de personajele lui 
Samuel Beckett, este dimensiunea tim-
pului. Indeterminat, timpul lansează 

personajul beckettian într-o expecta-
tivă fără un scop precis: aşteptarea lui 
Godot, adică a miracolului care ar putea 
să-l salveze. În piesa lui Sorescu, starea 
de expectativă se concretizează în pri-
mele tablouri, mai bine zis, până la re-
venirea memoriei personajului şi este în 
directă legătură cu vremuirea: “veşnica 
mistuire, veşnica mistuire”. Abia odată 
cu revenirea memoriei, Iona deosebeş-
te, în cadrul noţiunii de timp, accepţiu-
nile acestuia: trecut - viitor. Abia atunci 
cititorul poate observa că într-adevăr 
personajul a evoluat de la starea de ino-
cenţă şi amnezie la starea de autocon-
ştientizare. Odată cu recunoaşterea tim-
purilor, cu Iona se petrece un miracol 
echivalent cu cel care a făcut trecerea 
de la haos la creaţie.

Ca şi eroul lui Beckett care este un 
solpsist: “Să vorbeşti singur, să te as-
culţi singur” - îşi zice L’innommable, 
aflat în mare incertitudine în ceea ce pri-
veşte identitatea- Iona este şi el o entita-
te orală care îşi are avatarurile în propri-
ile ficţiuni, cu atât mai mult cu cât până 
în finalul dramei este amnezic. Celălalt 
trebuie “inventat dacă nu există”. La un 
moment dat el se dă drept peşte: - “Noi, 
peştii, înotăm printre ele...” Întrebările, 
exclamaţiile, afirmaţiile fără scop sunt 
prefigurate de o mare incertitudine în 
ceea ce priveşte identitatea (de exemplu 
Nixon din romanul Worm nu-şi cunoaş-
te naţionalitatea, familia, locul naşterii, 
confesiunea, ocupaţia, veniturile etc). 
Aceeaşi problemă a crizei identitare o 
găsim şi în cazul lui Iona în primele ta-
blouri. Vorbirea personajului, oglindă a 
gândirii rudimentare, presupune impli-
cit, întâlnirea imaginară cu mai mulţi, 
aşa cum mărturisea însuşi autorul: “În 
mod paradoxal...cu cât eşti mai subiec-
tiv, cu atât vezi că te întâlneşti cu mai 
mulţi inşi”. Chiar dacă e vorba de cei 
doi pescari cu care ar vrea să intre în 
dialog în Tabloul 3, dar zadarnic, dialo-
gul lui Iona e cel cu sinele său cel mult 
cu “demonii interiori” în care scriitorii 
moderni - Kafka, Beckett, Sorescu - îşi 
interiorizează mitul - reacţie inver-
să a exteriorizării demonilor la vechii 

Iona – de Marin Sorescu – şi empireul parodiei
Prof. Nicolae SUCIU

Motto: “Dumnezeu a observat 
Această creaţie deşănţată a lui Adam.

L-a chemat la el, l-a sictirit Dumnezeieşte, 
Şi l-a izgonit din rai 

Pentru suprarealism.”(Marin Sorescu)
Singurătatea şi solipsismul
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greci, în mituri şi în personaje mitice: 
Gorgone, Furii etc. Cu alte cuvinte, 
solipsismul declanşează exteriorizarea 
vorbirii cu sine a personajului, ca o ne-
voie de celălalt: ”- Dacă sunt geamăn? 
- Cu cine? - E aici, numai că nu-l văd 
-(...) ajungi să nu-ţi mai vezi fratele. - 
Geamănul (lona)

Eroii literaturii absurdului îşi des-
coperă pe loc nefericirea, ca şi regii 
care, în spiritul Cugetărilor lui Pascal 
îşi caută divertismentul ( poate tot din 
solipsism). Din această perspectivă toa-
te acţiunile umane sunt echivalente, atât 
jocurile clovnereşti cu schimbarea pă-
lăriilor sau vânătoarea, cât şi ronţăitul 
unui morcov. Divertismentul poate însă 
să ţină loc de umplutură atât la eroii lui 
Beckett “Ce uşor trece timpul când ne 
distrăm!”, cât şi la cei ai scriitorului 
bulzeştean, dar mai ales, are rolul de a 
ţine moartea departe. Chiar dacă la per-
sonajele absurdului, mitul nu mai con-
stituie un veritabil tampon “între om şi 
nimic”, ca să se producă mai uşor acea 
refulare prin cuvântul necontaminat de 
duritatea cotidianului, totuşi există o 
vorbire anapoda, aluzivă, fară rost, re-
plici care se pierd pe drum, un veritabil 
labirint al vorbăriei care, exprimând de-
gradarea treptată a limbajului, vizează 
– “o descompunere ontologică şi axi-
ologică”, o minare a valorilor culturii 
umane, “ameninţate de rutină” şi de 
proliferarea automatismelor lingvistice. 
Aşadar vorbirea personajelor poate fi 
şi un rezultat al anxietăţii, al disperării, 
al absurdului gândirii, mult profetizate 
ca pe un sfârşit de eon, de gânditori ca 
Nietzsche şi Spengler. lona, pe lângă 
curaj, mai are şi o altă armă, ironia, 
aşa cum arată Eugen Simion: “lona... 
uzează de două arme: curajul... şi 
ironia”adică trecerea la acţiune şi stilul 
de a pesifla.

Într-un timp degradat, intrat în 
descompunere, în care se pare că 
nimeni nu este capabil să moară 
(moartea are valoare paradigmatică, 
“ea e mereu a altuia, a unui străin, 
e o prezenţă echivoca”. dar nici să 
trăiască, neputinţa de a tăcea duce 
la vorbăria fără rost şi la plăsmui-
rea, prin cuvânt, a unor ficţiuni. De 
exemplu Malone – personaj becket-
teian, nu vrea să se vadă murind, de 
aceea plăsmuieşte ficţiuni, cuvântul 
fiind un mod de a iluziona. A vorbi 
astfel acoperind moartea, înseamnă o 
înarmare cu un dram de indiferenţă, 
dar şi a lăsa moartea să-şi facă jocul. 
Cuvântul înseamnă, aşa cum arată 
şi Nicolae Balotă, “un divertisment 

dar, în acelaşi timp, e o introducere 
la moarte”. Astfel cuvântul şi în ca-
zul lui lona, este o cale care duce spre 
sine, dar, fiindcă sinele, la un solipsist 
din familia lui Estragon şi Vladimir, 
s-a înstrăinat, este şi o cale de abolire 
a sinelui - aşa cum se întamplă şi în 
cazul “pescarului de nori” din capo-
dopera lui Marin Sorescu, chestiune 
la care vom reveni în finalul studiului. 
Fiind o “realitate agonică”. verbul, în 
afara agoniei, devine inofensiv.

Între lirism şi parodie
Cu toate că s-a vorbit extrem de 

mult de influenţa celor doi mari dra-
maturgi, Samuel Beckett şi Eugene 
lonesco de la care Sorescu a moştenit 
starea de expectativă şi incapacitatea 
salvării prin cuvânt, mi-am propus ca, 
în studiul de faţă, să punctez în ce con-
stă originalitatea personajului din ca-
podopera soresciană.

De cele mai multe ori când se abor-
dează subiectul monodramei lui Marin 
Sorescu, atenţia focalizează în jurul 
problemei singuratăţii şi n-ar fi con-
traindicat ca lucrurile să se întâmple 
aşa, mai cu seamă că însuşi poetul se 
confesa la un moment dat: “E o doză 
de nelinişte în teatrul pe care-l scriu...”. 
Vorbind de multiplele trimiteri ale con-
diţiei umane, dacă replicile lui Estragon 
şi Vladimir îşi aveau ecoul în primej-
dia nucleară care apasă cu tentaculele 
ei apocaliptice, cele ale lui Iona erau 
plămădite într-un regim totalitar. Daca 
pentru Samuel Beckett, Eugene lones-
co şi Emil Cioran, lumea liberă era un 
spaţiu închis la figurat iar omul se ve-
dea într-o lume a descompunerii tot la 
figurat, pentru intelectualul din ţările 
arhipelagului Gulagh, evidenţa era nu 
numai senzaţia sufocării într-un spaţiu 
închis şi la propriu, dar şi anxietatea 
în faţa imposibilităţilor de exprimare 
“piesa...nu îşi capătă deplina ei va-
loare decât pe fundalul lor (al medita-
ţiilor) politic”. Scriitorul trebuia deci 
să joace, asemeni saltimbancului, ca 
pe funii, atent la modul cum se expri-
mă, ca să găsească şi puterea ziditoa-
re a cuvântului şi să şi distragă ochiul 
cenzurii. “Occidentalii (Beckett, lo-
nescu, Cioran...) - mărturisea Nicolae 
Steinhardt în Jurnalul Fericirii - sunt 
nenorociţi pentru noi; iar noi - noi care 
ştim ce poate fi un petic de cer, o felie 
de pâine, un pat propriu, un cui, un cre-
ion -suntem fericiţi pentru ei”. 

Fără a avea pretenţia abordării 
exaustive, nu cred că ar fi incomod 
ca, în studiul de faţă să observăm, ca 

o perspectivă aparte, angoasa omului 
“nemaipomenit de singur” în interiorul 
unui stil ironic, zeflemist care-l indi-
vidualizează pe Marin Sorescu printre 
scriitorii contemporani. Admiţând înca-
drarea: “Tragedia în patru tablouri Iona 
e un prim punct de sosire în poetica lui 
Marin Sorescu”. cred că n-ar fi contra-
indicat să studiem personajul în imedi-
ata apropiere a eului liric din Capriciu, 
eu trecut la ora aceea, prin experienţa 
parodistului. Recitind parodiile, obser-
văm că eul liric din Capriciu rămăsese 
cu înclinaţia de a cultiva şi mai mult 
ironia. Relevanţa este calificarea pe 
care i-o face Eugen Simion: “Verva, co-
micăria limbajului - armele obişnuite 
ale parodistului - le descoperim uşor în 
versurile lui Marin Sorescu, ironist sub-
ţire cu o capacitate de invenţie verbală 
remarcabilă”. Cred că dramaturgul nu 
avea să se despartă niciodată de aceste 
trăsături definitorii. Greaţa de a comu-
nica într-un limbaj care uniformizează 
omul, cu stereotipiile lui, similară cu a 
“melcului”, determină eul liric să invite 
la o aşa-zisă “şedinţă de partid” văzută 
scenic, nu concetăţeni, ci, în mod alego-
ric, obiecte neînsufleţite. Eul liric era de 
fapt Iona însuşi, de mai târziu, omul ne-
maipomenit de singur aflat în interiorul 
unui chit - lumea contemporană înghi-
ţită de Gulaghul comunist, în care inte-
lectualul se vedea condamnat la moarte. 
Poemul, aparent extrem de simplu, scris 
într-un “stil lipsit de artificii, frapează 
tocmai prin tenta alegorică şi printr-un 
sens întors, de regulă un înţeles filozo-
fic foarte amar ascuns în mătăsurile 
ironiei”. Eul liric le povesteşte scaune-
lor “cum a murit sufletul meu peste zi” 
Aflat în zona Iimitrofă a parodiei, poe-
mul prefigurează capodopera dramatică 
a lui Sorescu, în care spaţiul închis nu 
e nici sală de şedinţe, nici vasul de lut 
al lui Beckett şi nici tomberonul de gu-
noi din teatrul aceluiaşi autor, ci este un 
peşte uriaş, adică tot o vietate, ca un co-
ridor viu (el este cu adevărat, nu omul 
care e doar trecător ) de trecere din care 
nu se mai poate ieşi. În locul scaunelor, 
eul liric, devenit personaj, găseşte alte 
obiecte alandala care sugerează degra-
darea vieţii sau, poate haosul gândirii, 
prefigurat de Beckett într-un poem 
de-al său, Whoroscope, cu omul văzut 
drept “un înger călare pe bicicletă” în 
care îngerul a uzat bicicleta, iar bicicle-
ta a consumat îngerul.

Prin urmare ceea ce dă originali-
tate monodramei lui Sorescu cred că 
este tocmai această tentă “de poezie 
suprarealistă” la care se referea Dieter 
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Schnabel Tn 1971, scrisă “într-un spi-
rit subtil”, acel stil încifrat, metaforic 
în care poetul se putea exterioriza: “E 
o doză mare de nelinişte în teatrul pe 
care-l scriu - mărturisea autorul lonei - 
de anxietate chiar, un vuiet de întrebări 
puse şi nerezolvate”.

Cu toată încadrarea pe care au făcut-
o unii critici: “La Beckett Dumnezeu e 
mort, la Sorescu el este oboist”, prin 
parodie, prin umor, prin limba anapoda, 
aparent fără scop, Iona desacralizează 
credinţa, sacrilegiul şi blasfemia de-
venind ele însele o parodie a sacrului: 
“Sunt ca un Dumnezeu care nu mai 
poate învia; şi lumea îl aşteaptă sus; 
acuş - acuş or să înflorească lespezile 
mormântului...şi mortul va invia, cum e 
şi firesc, după atâta aşteptare a omeni-
rii”. Chiar dacă teatrul absurd inventea-
ză un mit, acesta nu mai e unul înfri-
coşător - misterium tremendum- ci unul 
burlesc, parcă inventat de un zeflemist. 
A vorbi pare a fi tot mai mult o comedie 
a cuvântului, agonia fiind întreţinută de 
însăşi vorbăria - hamletianul „words, 
words, words” proliferând, în ciuda 
atrofierii memoriei: “Ce mare bogată 
avem! (aparenta opulenţă a vieţii); Că 
la nori am noroc (omul bătut de soartă); 
Noi, peştii înotăm printre ele (evitarea 
capcanelor vieţii); Începe să fie târziu 
în mine (nimicnicia); Ar fi ca un lăcaş 
de stat cu capul în mâini în mijlocul 
sufletului (fragilitatea creaţiei umane); 

Un sfert din viaţă îl pierdem făcând le-
gături. Tot felul de legături între idei, 
între fluturi, între lucruri şi praf” (iro-
sirea vieţii - caracteristica omului) - sau 
faimoasa replică: “- O să înot pe burtă o 
zi, două, un an, până obosesc bine, apoi 
pe spate, apoi într-o dungă. Apoi într-
un deget, apoi într-un fir de păr, apoi 
într-un fir de suflet, apoi într-o răsufla-
re, apoi într-un geamăt” (lupta cu des-
tinul, corporală şi mai puţin corporală). 
Nicăieri în teatrul românesc nu găsim o 
mai covârşitoare formulă de a exprima 
zbuciumul -freamătul sufletului uman 
fie debusolat, fie dornic de a debusola. 
Se resimte aici şi fobia spaţiului închis 
şi dezamăgirea în faţa labilităţii sorţii, 
aşa cum se resimte în poezia filozofi-
că interbelică: “dar dacă într-adevăr 
sunt mort şi-acum se pune problema 
să vin iar pe lume?; E strâmt aici, dar 
ai unde să-ţi pierzi minţile. Nu e prea 
greu; dacă nu există ferestre, ele trebu-
ie inventate; Tu nu te speria numai din 
atâta şi naşte-mă mereu; Femeile cu 
felinare; Un sfert din viaţă îl pierdem 
făcând legături...; Afară ... un astfel de 
loc trebuie să existe...Trebuie să fie pe 
undeva această palmă de loc”, în faţa 
lipsei de sens a lumii, aşa cum se obser-
vă în teatrul lui Beckett, dar şi o stare 
de nostalgie amestecată cu o urmă de 
speranţă, pe care n-o găsim la drama-
turgul irlandez: “Totuşi, n-am ce să fac. 
Trebuie să trăiesc şi eu; E strâmt aici, 

dar ai unde să-ţi pierzi 
minţile; Problema e 
dacă mai reuşeşti să 
ieşi din ceva, odată ce 
te-ai născut.”

Punctul de rezisten-
ţă al dramei lui Marin 
Sorescu este finalul, cu 
totul şi cu totul diferit 
de finalul teatrului ab-
surd. Dacă vagabonzii 
lui Beckett, după ce gă-
sesc o funie, vor să se 
spânzure, dar nu reuşesc 
să facă decât o tumbă 
caraghioasă “de paiaţe 
în arena unui circ”, în 
piesa lui Sorescu actul 
sinuciderii nu eşuează, 
chiar dacă ceva mai de-
vreme constatase că nu 
găsea “niciun val fix” 
pentru spânzurătoare, 
şi, mai mult decât atâ-
ta, vine pe un tărâm al 
conştiinţei de sine. Ceea 
ce rămâne ambiguu este 
dacă nu cumva Iona ar 

fi vrut să parodieze însuşi actul sinu-
ciderii. Ştiind că sinuciderea era, pen-
tru Camus bunăoară, un act de revoltă 
şi de demnitate, al omului dornic să-şi 
depăşească condiţia şi constatând că, în 
cazul lui lona, “problem a esenţială nu 
este sinuciderea”, ci faptul că “nu mai 
reuşeşti să ieşi din ceva, odată ce te-ai 
născut”, pescarul lui Sorescu, nefiind 
strivit de existenţă, cum afirma Eugen 
Simion, “depăşeşte soluţia din teatrul 
absurdului”.Gestul symbolic “începu-
tul unei noi aventuri în cercurile interi-
oare ale spiritului” echivalează cu ieşi-
rea lui din situaţie. Dacă sinuciderea era 
văzută de Beckett ca o alienare (inclusă 
în cadrul înstrăinării insului de sine), la 
Marin Sorescu ea este rezultatul auto-
conştientizării: “Fără nume propriu nu 
e posibilă mântuirea” - mărturiseşte 
I’innomable, iar Iona îşi găseşte, nu-
mele “Eu sunt lona”, şi al folosirii unor 
arme - cuţitul şi ironia personajului. 
Aceste acte şi gesturi îi pun în valoare 
curajul, aproprindu-l de temerarii din 
grota lui Platon care răzbesc cumva la 
lumină (adevărata lumină) chiar dacă 
mor. Moartea în acest sens, îi face ne-
muritori, pentru că s-au sacrificat pen-
tru o cauză nobilă. Şi totuşi, dacă Iona 
nu urmărea, în urma autoconştientiză-
rii, parodierea chiar şi a armelor de atac 
şi a propriului său nume? Dar să relu-
ăm semnificaţia replicilor din final: - 
“(lluminat, deodată.) lona. - (Strigând) 
Ionaaa!- Mi-am adus aminte: lona. Eu 
sunt lona.” Replicile inspiră nu numai 
bucuria regăsirii, ci şi groaza că tocmai 
el este Iona despre care auzise cândva. 
Replica următoare este cea cu metafora 
drumului-destin. Inspiră laşitate: el nu 
este de vină, ci drumul. În penultima 
replică din nou strigă, ca şi cum i s-ar 
părea că nu-i treaz, îşi exprimă ambiţia: 
“Dar nu mă las. Plec din nou”- exprimă 
cea mai densă ambiguitate. Cine vor-
beşte? Sufletul? Probabil e vorba de re-
unirea înainte de moarte a eurilor. Este 
oare vorba de Eul veşnic care, aşa cum 
susţinea Rabindranath Tagorre, vor-
beşte prin Eul din om? Într-adevăr, în 
concepţia marelui poet indian, “Eul in-
dividual ajunge la scopul suprem când 
se recunoaşte în Cel infinit. Atunci se 
petrece acea Mukti -eliberarea de robia 
Mayiei care se naşte din Avidya- neşti-
inţă.”. Moartea salvează astfel omul de 
la singurătate. Şi, în sfârşit, ultima re-
plică: „(Scoate cuţitul) Gata, Iona ?(Îşi 
spintecă burta). Răzbim noi cumva la 
lumină.” Să înţelegem totuşi, că ideea 
de sinucidere vine din dorinţa de a fenta 
Destinul?Ilie Ghoerghe în iona la Teatrul Naţional „Marin Sorescu“



Literaria Nr. 11 – noiembrie 2010 9

Ironia şi ieşirea din absurd
Ceea ce dă încă o notă aparte dra-

mei lui Marin Sorescu este ironia des-
pre care Eugen Simion afirmă că “e o 
soluţie de a ieşi din absurd, de a depăşi 
tragicul”. Având în vedere că ironia 
este într-adevăr o armă, lături de curaj şi 
urmârind replicile lui lona, pas cu pas, 
spuse cu vervă, cu putere de invenţie, 
stârnind un râs coroziv pe alocuri, ne 
gândim în primul rând la faptul că el se 
apropie de personajele lui Ion Creangă, 
că ar fi un strănepot de-al eroilor jovi-
ali puşi pe şotii. Punându-l pe Iona fa-
ţă-n faţă cu Dănilă Prepeleac, aparent 
deplasat mintal, pierde vară, om fără 
căpătâi - observăm cu stupoare asemă-
nările. Umorul popular al lui Dănilă 
devine în opera modernului Marin 
Sorescu ironie fină: “Că la nori am no-
roc; Ar trebui să se pună un grătar la 
intrarea în orice suflet; Dacă nu sunt 
ferestre, ele trebuie inventate ; Am por-
nit-o bine. Dar drumul, el a greşit-o; - 
Mai bine m-aş face pescar de nor(...); 
Pentru că de câte ori plec la pescuit, 
iau şi acvariul. Când văd că e lată rău, 
am stat o zi întreagă degeaba, scot un-
diţa - o scoate - şi o arunc în acvariu (O 
aruncă).” Ironia, aşa cum se întâmplă 
în basmul lui Creangă, apare grefată pe 
aspectele orale ale limbii: interjecţiile: 
(“ptiu, haţ, gâl-gâl, ei, hm, zău, oho, 
aha, măi etc”) ; verbe la viitorul popu-
lar („ai să-ţi pierzi minţile; oi ajunge, 
te-or prinde, etc”); alte expresii: “pă-
catele mele”; propoziţiile exclamative 
şi propoziţiile interogative etc. Toate 
acestea imprimă limbajului acea vervă 
şi vitalitate pe care o simţim ori de câte 
ori stăm în preajma eroilor lui Creangă. 
Personajul Iona îşi spune povestea nu 
narând ci folosind discursul dialogat, 
refăcând “evenimentele din convor-
biri”, introduce în “povestirea faptelor 
dialogul personajelor”- cum remarca 
Tudor Vianu referindu-se la stilul lui 
Ion Creangă. Şi în Iona se simte pla-
nând un narator, care îşi lasă personaje-
le (eu cu mine însumi) să boscorodeas-
că a pagubă: “Nu te lăsa, măi tată! - Nu 
mă las, tăticule! Nu ma las, măi tată!; 
Când o să ajung acolo, pe malul ăla al 
mării, sări-i-ar ochii, n-o să fac altceva 
decât să stau toată ziua întins la soare; 
Acum să te văd uncheşule! Mai faci şi 
tu sacrificii. Până te-or prinde...; Toţi 
cred în el, unii sunt aproape distraţi de 
atâta credinţă, acuş- acuşor să înflo-
rească lespezile mormântului ...;”

Ceea ce se afirmă la Creangă, în 
legătură cu puterea de individualizare 
a personajului prin aspectele de limbă, 

ca o molalitate de caracterizare scenică, 
găsim şi în lona. Cele două voci ale per-
sonajului sunt diferite. Nu se confun-
dă. Una are rolul de a consolida starea 
celuilalt, de a-i da o soluţie în a disipa 
situaţia tragică. Parcă am asista la dialo-
gul dintre draci şi Dănilă Prepeleac sau 
la discuţia din iarmaroc: „- Carul dumi-
tale merge singur. - D-apoi...mai singur, 
nu-l vezi ? - Prietene, ştii una? - ştiu 
dacă mi-i spune. - Hai să facem tream-
pa; dă-mi carul şi na-ţi boii..”.

În opera lui Ion Creangă, miraculo-
sul fantastic are rolul de a scoate perso-
najul din situaţia limită, “ne duce - cum 
afirma Jean-Claude Carriere - în câteva 
cuvinte, într-o altă lume, în care nu tră-
im întâmplările, ci le închipuim, o lume 
în care stăpânim spaţiul şi timpul.” iar 
în Iona tot miraculosul este cel care, în 
finalul piesei, salvează personajul din 
mrejele absurdului...Ce altceva ar putea 
fi peştele uriaş, în registrul de înţelegere 
de factură populară decât viaţa dintot-
deauna cu imperfecţiunile ei, cu opre-
liştile şi cu nevoile de zi cu zi. Atunci 
lupta lui Dănilă Prepeleac cu forţe ne-
văzute desigur că s-ar putea asemăna 
foarte bine cu cea a lui Iona cu chitul. 
Probele la care sunt supuşi, iniţierile 
prin care trec, maturizarea, victoria etc, 
îi apropie foarte mult pe protagonişti, 
chiar daca între clasicul Creangă şi 
modernul Sorescu este o distanţă con-
siderabilă în timp şi chiar dacă unul din 
personaje reuşeşte să-şi mântuie sufle-
tul şi familia creştineşte iar celălalt se 
sinucide.

Ironia, zeflemeaua, vorbirea în do-
dii, de cele mai multe ori alegorică, 
situaţiile paradoxale sunt tot atâtea so-
luţii de sfidare a morţii şi de a lua în 
stăpânire obiectele din jur.

Ironia îI apropie pe Iona şi de 
Moromete. Oare nu este şi la perso-
najul lui Marin Preda ironia o armă în 
intenţia de a disimula, de a salva ceva? 
Nu este cumva timpul nerăbdător cu 
oamenii din Câmpia Dunării, un chit 
uriaş în care îşi duc viata Moromeţii?

Nu ştiu dacă cele afirmate mai sus 
nu sunt mai mult decât o provocare, mai 
cu seamă când ştim că şi “literatura lui 
Marin Sorescu (poezia şi teatrul) are ca 
temă privilegiată inserţia absurdului în 
viaţa de toate zilele.” Se observă, prin-
tre altele, la toţi, preocuparea pentru 
histrionic, ca mod de salvare din faţa 
unui destin neîndurător.

Prin urmare, ironia ar constitui şi la 
eroul lui Marin Sorescu, o perspectivă 
originală de a reacţiona în situaţii limi-
tă, în momente de criză. Angoasa, în 

dramaturgia lui M. Sorescu, are o faţetă 
gravă - dar şi una derizorie. O dată îl 
plasează pe spectator în cerurile subli-
mului şi imediat îI cufundă în prăpasti-
ile ridicolului.

De interes ar fi în iona şi starea afec-
tivă, chiar dorul de viaţă, iubirea, trans-
cenderea, ekstazia iubirii care era inter-
zisă eroilor lui Beckett: “Nu ştiu de ce mi 
s-a făcut dor de-un cărăbuş.; Mi-e dor 
să văd pe cineva mergând pe drum; Simt 
numai că am pus piciorul pe uscat şi mă 
duc acasă. Încotro va veni casa mea“).

Motivul mamei consolidează dra-
gostea de lume şi dă conflictului dra-
matic o nouă tonalitate, cvasi-mioriti-
că: „şi mama se luminează; Mamă - aş 
scrie, - mi s-a întâmplat şi mama se 
luminează -; Mamă - aş scrie, - mi s-a 
întamplat o mare nenorocire; ...naşte-
mă mereu:I”). Toate acestea sugerează 
nostalgia după ceea ce l-ar putea aştep-
ta afară, dincolo. lată ce spunea Klaus 
Colberg, în 1971, despre finalul capo-
doperei lui Marin Sorescu: “La sfârşitul 
acestui original şi introvertit cântec de 
viaţă, plin de blândă jale, nu se află pa-
radisul terestru al înţelepciunii umane, 
ci moartea liber consimţită a lui lona. 
Dar ea nu reflectă, aşa cum s-ar crede, 
o ultimă deznădejde, ci mai degrabă 
supunere faţă de deşertăciunile lumeşti, 
situându-se chiar sub semnul motivului 
creştin al reînvierii”.

Dacă spectatorul-cititor, fascinat, 
în timpul spectacolului, de aşteptarea 
beckett-eanului Gotot, l-ar fi întrebat 
pe Sorescu : Pentru lona, vine Gotot 
sau nu ?- cred că autorul Ionei ar fi răs-
puns tot aşa cum răspunsese şi Beckett: 
“Dacă aş fi ştiut, aş fi spus-o” sau ar fi 
dat un alt răspuns tot atât de original ca 
al lui Mihai Eminescu care, întrebat de 
un junimist dacă Dionis din Sărmanul 
Dionis, visează sau nu, răspunsese: 
“Da şi nu”. Ambiguitatea răspunsului o 
duce şi Iona cu el. Aparent pentru lona, 
Gaudot vine, în sensul că el reuşeşte să 
iasă prin moarte din obsedantul spa-
ţiu - aceasta urmând să fie văzută ca o 
reînviere.

Actul final sporeşte ambiguitatea. 
lona, spulberând mitul, îşi construieşte 
un alt mit: mitul celui care a reuşit să 
iasă dintr-un chit şi să moară, contrar 
celui care a ieşit din chit şi n-a murit.

Definitorie în legatura cu originali-
tatea piesei, rămâne încadrarea pe care 
o face Eugen Simion: “Iona, cea mai 
existenţialistă dintre piesele sale, dă o 
rezolvare originală unui conflict ce s-a 
dezbătut şi altădată pe scenă: omul faţă 
în faţă cu moartea”.
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C onceptul de esenţă 
umană pentru a fi definit 
şi formulat, are nevoie de 
conceptul altui lucru, are 

nevoie să fie încadrat în sfera unei noţi-
uni mai generale, care-i constituie baza 
şi din care trebuie să fie format.

Această noţiune de maximă genera-
litate în care se încadrează omul, esenţa 
umană, este natura sau existenţa, care-i 
constituie temeiul originar, adică esenţa 
obiectivă de gradul prim.

Idealismul sau metafizica, teologică 
sau speculativă, explică lumea şi natura 
omului prin Dumnezeu, prin spirit, sau 
altfel spus, studiază natura transcenden-
tă a existenţei, mai popular, cunoaşterea 
raţională a lui Dumnezeu şi a sufletului, 
în afara fizicii, în afara universului fizic 
şi sensibil.

Ori, în opoziţie cu caracterizarea 
ontologică monist-idealistă a existen-
ţei, caracterizarea monist-materialistă a 
existenţei are ca premisă principală ideea 
primordialităţii şi obiectivităţii materiei, 
ideea că natura, cosmosul, universul este 
subiectul prim al tuturor schimbărilor, al 
tuturor formelor de mişcare, de organiza-
re şi viaţă.

Ideea că existenţa sau natura sau non-
eul, fiinţează şi acţionează nu numai sub 
forma obiectului fizic, anorganic, neviu, 
nu numai sub forma obiectelor organice, 
biologice, vegetale şi animale, ci şi sub 
forma subiectului uman ca obiect psiho-
fiziologic, ca parte specifică a naturii, ca 
întreaga şi reala fiinţă a omului, ca fiinţă 
vie cu senzaţii şi conştiinţă, ca unitate 
organică, individuală şi vie, a spiritului 
şi naturii, precum şi ca unitate organică 
nemijlocită a subiectului şi obiectului, a 
eului şi non-eului, în sfârşit, caracteri-
zarea ontologică monist-materialistă a 
existenţei are ca premisă principală ide-
ea că, în pofida infinitei diversităţi cali-
tative de forme concrete de organizare, 
natura este unică, unitară şi indivizibilă, 
că ea, natura, inclusiv societatea, pe o 
anumită treaptă a dezvoltării sale, anu-
me în etapa mişcării biologice şi soci-
ale, pe scurt, bio-sociale se exprimă în 
două forme fundamentale, deosebite dar 

inseparabile: în forma materială şi for-
ma ideală, adică forma psihică, reflec-
torie, oglinditoare (reflectarea conştien-
tă, conştiinţa ca produsul cel mai înalt, 
floarea materiei), forme unitare şi con-
tradictorii, care nu se identifică, dar nici 
nu se separă sau opun în mod absolut, în 
sensul negării dualiste reciproce.

După ce am definit natura sau exis-
tenţa din punct de vedere materialist, ca 
noţiune filozofică de maximă generali-
tate, să definim acum categoria de esen-
ţă umană.

Din caracterizarea monist-materi-
alistă a existenţei sau naturii formula-
tă mai sus, noi vedem de la început că 
omul, esenţa umană, se încadrează în 
sfera de maximă generalitate a catego-
riei de existenţă ca parte specifică şi in-
tegrantă a acesteia. Aşadar, definirea sau 
caracterizarea omului sau esenţei umane 
trebuie să pornească de la această teză: 
natura sau existenţa constituie temeiul 
originar al esenţei umane, natura sau 
existenţa constituie esenţa obiectivă de 
gradul prim, adică posesoare de esenţia-
litate iar esenţa umană constituie esenţa 
obiectivă de gradul secund, derivat, mai 
precis, esenţa subiectiv-obiectivă, indi-
vidualizată, în dependenţă şi condiţio-
nare eternă faţă de prima, de natură.

În determinarea esenţei umane tre-
buie să includem atât obiectivitatea cât 
şi subiectivitatea omului, atât dimensiu-
nile sale obiective, materiale, corporale, 
cât şi cele subiective, psihice.

Conţinutul noţiunii de esenţă umană, 
cuprinde trei componente principale:

– esenţa naturală, corporală, antro-
pologică a omului, altfel spus: esenţa 
general-umană sub raportul antropo-
logic, unitatea structurii antropologice 
a genului uman, deci natura sau esenţa 
materialist-biologică, esenţă obiectivă 
şi primordială, exprimată în totalitatea 
trebuinţelor materiale vitale;

– esenţa spirituală, psihologică, ge-
neral-umană, conştiinţa, concretizată în 
raţiune, sentiment şi voinţă, deci esenţa 
subiectivă şi derivată, întrucât subiecti-
vul este produsul obiectivului;

– esenţa socială, practică ce rezidă în 

ansamblul re-
laţiilor sociale, 
materiale şi ideologice, istoriceşte deter-
minate, deci esenţa socială concret-istori-
că, practică, coprimordială şi obiectivă.

întrucât aceste componente coexistă, 
se întrepătrund, se integrează şi interde-
termină, esenţa umană nu este o sumă 
sau un sistem aditiv ci o structură speci-
fică, integrativă şi superioară a acestora, 
mai pe scurt, esenţa umană este o esenţă 
subiectiv-obiectivă, o esenţă bio-psiho-
socială, o esenţă antroposocială.

Potrivit interpretării materialiste jus-
te, prin latura sau esenţa lui naturală, an-
tropologică, adică biologică, şi mai pre-
cis bio-psihică, omul este în mod strict 
integrat în natură, în mediul natural iar 
prin latura sau esenţa lui socială, prac-
tică şi esenţa lui psihologică conştientă, 
omul este în mod strict integrat în socie-
tate, în mediul social-istoric.

Dar întrucât mediul natural şi mediul 
social, istoria naturii şi istoria societăţii, 
sunt părţi constitutive şi complementare 
ale existenţei sau lumii obiective, părţi 
care acţionează ca un tot, concomitent 
şi unitar, asupra naturii omului, evident 
că nu poate fi vorba aici de o justă de-
terminare, de o anulare a monismului 
materialist.

Examinată prin prisma dialecticii ge-
neralului şi particularului, esenţa umană, 
este o categorie sau un concept general 
cumulativ, fiind în egală măsură o cate-
gorie istorică generală ca şi o categorie 
istorică concretă, căci trăsăturile specifi-
ce concret-istorice ale esenţei umane sunt 
expresii istorice particulare ale trăsături-
lor istorice generale ale esenţei umane.

Din punct de vedere monist-mate-
rialist, dacă se vrea a se judeca faptele, 
evoluţia relaţiilor omeneşti, este necesa-
ră preocuparea imediată de natură ome-
nească în general şi ulterior de natură 
omenească istoriceşte modificată în fi-
ecare epocă istorică.

De aici înţelegem în mod explicit 
ideea corelaţiei dialectice dintre general 
şi particular, dintre generalul-uman şi 
concretul-istoric în conţinutul noţiunii 
de esenţă umană.

Corelaţia dintre generalul uman şi 
concretul istoric în esenţa umană

Nicu VINTILĂ
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Maria Diana Popescu: Stimate 
domn Sorin Borza, parafrazînd titlul 
lucrării dumneavoastră de doctorat, 
onorată cu Magna Cum Laudae, la 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, cum aţi defini conceptul de de-
mocraţie în filosofia lui Sorin Borza?

 dr. Sorin Borza: Atunci când 
studenţii mei au insistat să afle acelaşi 
lucru, am răspuns la limita de sus a iro-
niei, că orice democraţie concretă nu 
e decât expresia unui ricoşeu controlat 
al voinţei de putere. Nu spun asta doar 
pentru a reconfirma solidaritatea mea cu 
Platon: după cum ştiţi, Platon nu iubea 
democraţia şi o parte din argumentele 
lui mi se par şi acum cât se poate de ac-
tuale. Nu e nevoie de prea multă ingeni-
ozitate din partea cuiva familiarizat cu 
practicile concrete de guvernare, pentru 
a identifica dimensiunea simbolică pe 
care o preiau în societatea noastră o se-
rie de concepte atât de dragi filosofiei 
politice moderne. Libertatea, dreptatea, 
democraţia ori solidaritatea au căpătat 
pentru mulţi oameni aflaţi în faţa unor 
decizii capitale de viaţă, semnificaţii pe 
care le-am căuta degeaba în cele mai 
temeinice enciclopedii. Şi chiar dacă, 
mânaţi de vreo formă rezonabilă de ilu-
minare, oamenii ar conveni asupra unui 
sens comun al libertăţii sau democraţi-
ei, nu cred că un regim mai generos ar 
înlocui imediat proastele obiceiuri moş-
tenite din vremuri de tristă amintire. În 
ce mă priveşte, nu sunt pregătit să apăr 
un înţeles literal al democraţiei, pentru 
că eu nu privesc binele sau dreptatea ca 
produse consensuale. 

MDP: Domnule Sorin Borza, am 
ajuns la concluzia - nu ştiu cum, aşa, 
dintr-o dată - că dacă filosofie n-ar 
exista, omenirea nu ar fi cu nimic mai 
interesantă decât materia minerală, 
poate am fi devenit cu toţii exponate 
într-o „Vitrină cu imprudenţe”, hrănin-
du-ne în permanenţă dintr-un imperfect 
perfect. Ce se poate şi ce nu se poate 
fără filosofie?

dr. Sorin Borza: În societatea est 

europeană inerţia prestigiului presei 
este deocamdată destul de mare şi din 
acest motiv tentaţia de a expertiza pu-
blic probleme de filosofie se manifestă 
chiar atunci când participanţii la dez-
bateri ştiu bine că sunt puţine şanse ca 
publicul larg să profite cu adevărat de 
pe urma lor. Cum nu se întrevede nici o 
modalitate de a transforma în manuale 
de acţiune profitabilă, majoritatea tex-
telor filosofice apar pentru publicul larg 
ca expresii ale unei erudiţii lipsite de 
folos imediat. A „face filosofie” este, în 
acest context, un demers exotic pe care 
mulţi îl privesc ca formă de inadaptare. 
Discursul filosofic este preluat la nive-
lul simţului comun ca o formă ratată de 
literatură. La adăpostul acestor preju-
decăţi a luat naştere clişeul de extracţie 
heideggeriană conform căruia filoso-
fia veritabilă e condamnată să rămână 
inactuală. În opinia mea avem aici un 
exemplu elocvent de deturnare impru-
dentă a gândirii lui Heidegger. Înţelesul 
redutabil al filosofiei nu trimite expres 
la terminologii pretenţioase. În filosofie 
nu e nevoie de prea multe cuvinte, ci de 
cuvinte puternice. Cred că a venit mo-
mentul să luăm în serios posibilitatea de 
a renunţa la orice ritual de seducţie şi la 
orice fel de aroganţă „echipată” filoso-
fic. Greşesc grav cei care au sentimen-
tul că pot privatiza filosofia din raţiuni 
elitare. Plecând de la acest sentiment in-
dustrios de rightness şi consens filosofia 
de catedră şi-a cultivat o falsă identitate 
ontică pe seama căreia unii au inferat 
neputinţa gândirii filosofice de a reacţi-
ona în mod util la problemele concrete 
ale omului. Din raţiuni instrumentale 
actul filosofării şi într-un sens mai larg 
înseşi gândirea, a lococentrat individul. 
Vorbăria individului recent articulează 
teme şi propune dezbateri în funcţie de 
priorităţi ce decurg din ierarhia unor in-
terese conjuncturale. Aceşti oameni se 
poartă cu filosofia precum cu propria 
menajeră. Şi sunt pedepsiţi zilnic de in-
diferenţa celor care fără a scrie cărţi de 
filosofie probează o gândire traversată 

de vigoare filosofică incontestabilă.
 MDP: Kant neagă posibilitatea lu-

mii de a accede, de a pătrunde, de a cu-
noaşte adevărul absolut, neagă existen-
ţa lui Dumnezeu din raţiuni sistemice. 
Ce anume neagă filosoful Sorin Borza 
cu privire la adevăr, însă din perspec-
tivă teologică, ştiind ca E. Kant inver-
sează raportul religios şi moral?

dr. Sorin Borza: Mă tem că felul 
în care a fost formulată întrebarea mă 
aduce în situaţia de a fi irelevant în ciu-
da oricăror străduinţe de a mă face sim-
patic în mod nediscriminatoriu. M-aş 
limita să observ doar întâmplarea că în 
ce mă priveşte pot concepe trăirea reli-
gioasă exclusiv sub presupoziţia nepu-
tinţei raţiunii de a produce dovezi pri-
vind existenţa lui Dumnezeu. Kant nu 
a negat niciodată utilitatea conceptului 
unei fiinţe supreme, cel puţin în unele 
privinţe şi, mai mult decât atât, cred că 
ar fi lipsit de fair-play să derivăm din 
imposibilitatea dovezii ontologice sau a 
celei cosmologie ostilitatea lui de prin-
cipiu faţă de orice formă de teologie. 
Dacă e imposibil să preluăm conceptul 
de Fiinţă supremă pe baza unor dovezi 
care să îl confirme ca realitate obiecti-
vă, nimic nu ne îndreptăţeşte să respin-
gem victorios posibilitatea existenţei 
lui Dumnezeu. Dacă întrebarea urmărea 

Dialoguri privilegiate
Conf. univ. dr. Sorin Borza în dialog

cu Maria Diana Popescu
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cumva identificarea unui plasament de 
natură personală, vă pot răspunde foar-
te simplu: în ce mă priveşte sunt sigur 
că orice credinţă adevărată se tace. 
adevărul lui dumnezeu şi adevărul 
pietrelor sunt de o fiinţă.

MDP: Care ar fi adevărurile aflate 
pe cont propriu, adăugându-le un soi 
de firesc al raportării la prezentul de-
busolant, care le provoacă şi care le în-
lesneşte? Tot aici, ce aţi câştigat de pe 
urma filosofiei în materie de spirit?

dr. Sorin Borza: Am avut norocul 
să mă întâlnesc cu filosofia într-o vre-
me când lipsa de proiecte intelectuale şi 
dispreţul pentru orice formă de autori-
tate mi-au înlesnit suficientă intimitate 
cu cărţile şi destul discernământ pentru 
a refuza avantajele pertinenţei cu orice 
preţ. Nu mi-am pus niciodată la modul 
serios problema profiturilor spirituale 
pe care le-ar putea procura relaţia mea 
tensionată cu o seamă de lucruri pe care 
cei mai mulţi dintre oameni le conside-
ră de la sine înţelese. Filosofia mi-a dat 
curajul de a fi neîncrezător faţă de cu-
vinte şi înţelegător faţă de oameni. Nu 
am obsesia adevărului (las oamenilor 
de ştiinţă această misiune) şi nu cred 
că mi-am ratat mântuirea doar fiindcă 
declar în mod cu totul şi cu totul frivol 
că „e greu să trăieşti în lume fiindcă e 
greu să taci”. Ca să înlătur orice echi-
voc vreau să mai spun că gândirea filo-
sofică nu se maturizează prin dispoziţia 
deliberată a individului de a se apleca 
spre o temă filosofică ori alta. Nu există 
o instituţie anume care să livreze la co-
mandă atitudine filosofică. Gândirea şi 
dragostea împărtăşesc superioritate lor 
faţă de orice alte expresii ale vieţii în 
orizontul nespusului. Aş stinge misterul 
cu o parafrază celebră: dacă nu mă în-
trebaţi ce mi-a adus mie filosofia ştiu 
prea bine, şi dacă mă întrebaţi, atunci 
nu mai ştiu...

MDP: În momente diferite avem ca-
pacităţi de receptare diferite. Sunt tot 
felul de date care ne privesc, dar care în 
egală măsură privesc şi timpul în care 
trăim. Am sentimentul că şi în filosofie 
s-a ajuns la o răspântie unde remarcăm 
un neajuns al determinărilor de mai 
înainte - prin comparaţie, o răspântie, 
precum trecerea de la arta păgână, să 
zicem, la arta medievală, la arta creşti-
nă sau trecerea de la gotic la baroc…

 Dr. Sorin Borza: Mă tem că doar 
graba noastră de a recalifica lumea în 
orizontul tulbure al postmodernităţii 

ne determină să teore-
tizăm răspântii şi con-
versiuni peste tot unde 
prezentul germinează, 
sfidând inerţia menta-
lităţilor. Criza umani-
tăţii europene sau ge-
neraţiile de sacrificiu 
sunt simptome şablon 
ale unei angoase cât se 
poate de clasice. Criza 
morală pe care o acuză 
contemporanii nu mă 
îngrijorează atâta vre-
me cât ea revigorează 
prin problematizare un 
anume tip de civiliza-
ţie. Sunt mai degrabă 
preocupat de ambiţia 
sistemelor moderne de 
educaţie de a „forma 
competenţe” trecând 
sub tăcere mutilarea 
administrată democra-
tic pe care o suferă atâ-
ţia oameni respectabili 
dispuşi să facă lucrurile 
„aşa cum se cuvine”, fără a se întreba 
vreodată „la ce bun?” 

 MDP: Paradoxal, într-o perioadă 
în care se cer lămurite numeroase pro-
bleme privind statutul social al scriito-
rului, locul şi rolul său în societate, cir-
culaţia operei literare, abordările soci-
ologice ale literaturii din România sunt 
destul de timide. Există Mircea Eliade, 
Traian Herseni şi alte câteva nume de 
contemporani…

 dr. Sorin Borza: Fiindcă nu pot fi 
un furnizor de opinie autorizată, prefer 
o relocare a chestiunii într-o zonă mai 
modestă, dar mai uşor de controlat. 
Herta Muller (insistent revendicată de 
„boierii minţii” şi doar în subsidiar de 
literatura română) şi Mircea Cărtărescu 
pot fi excelente studii de caz. Am spus 
şi cu alte ocazii că în România pe fon-
dul modernităţii noastre ratate ieşirea 
din zona conformismului intelectual ră-
mâne un act solitar. Discursul de escor-
tă frapează prin complezenţă, iar acolo 
unde violenţa critică rupe monotonia, 
calitatea argumentaţiei e adesea în mare 
suferinţă. 

Personal am convingerea că, în 
bună parte, criza regională cu care ne 
confruntăm îşi are originile în spaţiul 
unei culturi a docilităţii. Gândirea care 
seduce a luat pe nesimţite locul gândi-
rii care descoperă şi întemeiază. Acest 

viraj nu are o unică explicaţie: ştim însă 
bine că o teză care nu seduce, nu pro-
duce consens. Ne interesează consensul 
(dincolo de indicaţia etimologică a ter-
menului) pentru motive complet străine 
preocupării colective pentru un anumit 
sens. Raportul între sens şi confirmarea 
lui prin actul de comunicare (şi împăr-
tăşire) s-a răsturnat: am sens acolo unde 
disloc masa critică necesară care poate 
confirma prezenţa sensului la nivelul 
discursului meu. Chiriaşii literaturii 
globalizate sunt temeinic tribalizaţi, iar 
mijloacele de comunicare în masă au 
„meritul” principal în acest sens. De ce 
ar fi cineva ispitit să mai cumpere cărţi 
ştiind prea bine că pot afla acolo doar 
variaţiuni previzibile pe teme avizate 
instituţional?

 MDP: Prin toată abaterea şi sufici-
enţa literară a prezentului, se poate să-
vîrşi cumva în istorie o vădită deplasa-
re a conştiinţei estetice? O răsturnare 
definitivă a valorilor? Istoria contem-
porană este în mod cert într-un moment 
de schimbare a paradigmelor, inclusiv 
artistice...

 dr. Sorin Borza: Am sentimen-
tul că înclinaţia colectivă de a boteza 
„revoluţie” orice moft nonconformist 
are mai degrabă raţiuni publicitare şi 
nu reflectă un şoc spiritual veritabil. E 
vizibilă o anume descentrare estetică a 
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contemporanilor însă mi-e greu să iden-
tific aici simptomele clare ale unui „cu-
tremur” în profunzime. Imagocentrismul 
contemporan nu e expresia unui viraj 
pur estetic. Lumea contemporană s-a 
specializat în trădări din ziua în care 
privirea a devenit locul de împlinire a 
adevărului. Imagocentrismul şi vinovă-
ţia asociată lui reprezintă într-un anume 
sens răzbunarea spirituală a Islamului. 
Iconoclasmul creştin s-a stins sufocat 
de aroganţa lui Aristotel. Privirea ca 
act de extremă infidelitate e un import 
din Orient. Privirea întreţine seducţia 
pentru că poate gestiona esteto-poli-
tic misterul. Misterul se perpetuează 
undeva dincolo de voalul islamic şi 
orice atentat la mister justifică repre-
salii. Occidentul s-a lăsat prins în jocul 
privirii şi îşi consumă patetic pofta de 
exotism şi adrenalină. Omul occidental 
pare acum pregătit pentru compromis. 
Trădând raţionalismul am pierdut din 
eficienţă dar, am câştigat o libertate 
simbolică pe care doar omul arhaic pu-
nea preţ. Şi, după mai bine de trei sute 
de ani, Europa pare gata să-i sacrifice 
pe Aristotel şi Descartes de dragul unei 
libertăţi în orizontul căreia nu rămân 
prea multe opţiuni.

 MDP: Stimate domnule dr. Sorin 
Borza, spuneţi-mi, vă rog, pentru a ne 
apropia de esenţa spiritului postmo-
dern, pentru a-l înţelege mai bine, ce 
trebuie să punem în relaţie?

 Dr. Sorin Borza: Ceea ce numim 
astăzi postmodernitate nu e decât un 
machiaj cultural al fricii ancestrale de 
singurătate. Tehnica modernă este oca-
zia diseminării la scară mondială a pro-
duselor culturii reproşului. Lipsa căuta-
tă de sens a operelor artei postmoderne 
nu e decât rechizitoriul unei omeniri 
private de şansa de a iubi şi de a se bu-
cura de iubire.

 MDP: Ce înseamnă această mu-
tare a accentului de pe enclavizare pe 
globalizare, invocând un precedent cul-
tural specific sau conceptul de valoare 
naţională? 

 dr. Sorin Borza: Ispita globaliză-
rii a căpătat anvergură doar atunci când 
mijloacele de comunicare în masă au 
permis „sacerdoţiul” planetar. Predica 
planetară este principala tehnică a va-
salizării postmoderne. Orice susţinere 
susceptibilă de consens este remorcată 
ideologic şi valoarea socială a unei teze 
creşte proporţional cu numărul indivizi-
lor consensuali pe care îi poate întreţi-
ne. Consumatorul comun de cultură ex-
trage din acest spaţiu predeterminarea 
ideologică a oricărui discurs ontologic 
şi îşi justifică astfel dispreţul pentru di-
alog. Validarea actului intelectual în ge-
nere prin intermediul uni criteriu imun 
la conţinuturi (doar seducţia contează) 
aduce cultura în situaţia de „echipa-
ment”. La limită, orice act de reflexie 
ajunge să fie perceput ca un răspuns 

politic la întrebări etice esenţiale tocmai 
fiindcă orice ideologie propune prin in-
termediul culturii de masă un înţeles 
pentru ceea ce societăţile au convenit 
că trebuie să fie „binele public”. 

 MDP: Un critic de artă contempo-
ran afirma că esteticul dovedeşte o stare 
de criză sau, mai exact, că exacerbarea 
esteticului dovedeşte o stare de criză, şi 
anume incapacitatea de trăire mistică, 
incapacitatea de a accede nemijlocit la 
Dumnezeu, la transcendenţă. Poate fi 
esteticul un fel de năut al transcenden-
ţei, un înlocuitor, un vehicul? 

 dr. Sorin Borza: Arta ca exerciţiu 
evazionist nu e o descoperire a con-
temporanilor. Nu-mi dau seama dacă 
artistul contemporan creează pentru a 
se mântui, dar e aproape sigur că nu e 
posibilă nici o formă de mântuire în ab-
senţa riscului creator. 

 MDP: „Omul s-a născut liber, dar 
pretutindeni se află în lanţuri”, spunea 
la timpul său Jean Jaques-Rousseau. 
Cum nuanţaţi afirmaţia la nevoile şi re-
alităţile prezentului? 

 dr. Sorin Borza: Omul modern 
vorbeşte în exces despre libertate toc-
mai pentru că întâmpină mari dificultăţi 
atunci când trebuie să decidă cum poate 
profita practic de ea. În orizontul vasali-
tăţii postfeudale. Estul Europei echipea-
ză propria modernitate ratată cu o vizi-
une de import asupra libertăţii. Nevoia 
acută de consens cu spiritualitatea (în 
definitiv cu lumea) occidentală pare să 
fie mai mult decât un vechi complex de 
inferioritate. Prins între „pereţii” singu-
rătăţii lui aglomerate omul recent din 
Est e mai dispus să trişeze ca oricând. 
Incapabil de reacţii neprovocate el are 
la dispoziţie un întreg arsenal de exo-
tisme. Libertatea, ca dotare personală, 
rămâne pentru el un accesoriu cu des-
tinaţie demonstrativă. Ar trebui să fie 
foarte clar pentru oricine că nu eşti ni-
ciodată liber doar fiindcă un guvern sau 
altul îţi dă garanţii constituţionale pen-
tru asta, ci trebuie să dispui de o înţele-
gere operaţională a stării tale şi a lumii 
fără de care nu poţi profita de un sens 
concret al acestei libertăţi. Vasalitatea 
postfeudală care apasă azi Europa e 
înţesată de indivizi lipsiţi de libertate. 
Aceşti oameni nu şi-au pierdut liberta-
tea printr-un mecanism clasic care ge-
nerează limitări ale opţiunii. Problema 
lor rezidă într-o profund deficit de natu-
ră culturală. În absenţa articulării unor 
norme validate prin experienţe de ordin Albrecht Dürer – Adoraţia magilor
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cultural-naţional omul nu poate asuma 
un sens concret şi personal al acţiunii 
libere. Atitudinea extrem conformistă 
a intelectualităţii post-sovietice şi este 
principala formă de limitare a libertăţii. 
Cultura în calitatea sa de temei al au-
tonomiei intelectuale e singurul manual 
care poate oferi instrucţiuni valide des-
pre felul în care ar trebui să-ţi foloseşti 
(ca om) libertatea. 

 MDP: Mi se pare mie sau forţe 
anonime încearcă să creeze azi o nouă 
împărăţie a spiritului?

 Dr. Sorin Borza: Nu mă simt în-
dreptăţit să atac un asemenea subiect, 
pe de o parte fiindcă am o problemă 
cu fixarea rezonabilă a conceptelor şi 
mai apoi fiindcă actul de cultură mi 
se pare iniţiatic într-un sens cu totul 
păgân. Dacă intelectualii angajaţi sunt 
forţe anonime şi valorile de cultură sunt 
borne ale împărăţiei spiritului atunci e 
posibil să aveţi dreptate. Cultura ca act 
social fondator denunţă şi corectează 
o lipsă de sens, dar e mai mult decât 
o expresie a ştiinţei de a institui ceva: 
înainte de toate cultura e o formă de 
ieşire din impotenţă. Dacă actul cultu-
ral e o formă de înţelegere a lumii care 
s-a apucat metodic de treabă (în plan 
social) atunci e cât se poate de fireas-
că tentaţia imperiilor moderne de a se 
„echipa” cultural. Activităţile spirituale 
au primit o încărcătură pronunţat politi-
că nu pentru că intelectualul ar fi deve-
nit în mod spontan mai eficace pe linia 
capacităţilor sale de a face descoperiri 
sau pentru că prin arta sa poate spune 
un adevăr nou, ci pentru că e un vector 
privilegiat de influenţă. El mişcă „roţi-
le” istoriei...

MDP: Stimate domnule Sorin 
Borza, ce acuză crizele repetate din în-
văţământul românesc?

dr. Sorin Borza: E cât se poate 
de evident faptul că şcoala preia orice 
conversiune manifestă în plan soci-
al ori politic. După cum probabil ştiţi, 
Universităţile din România reflectă 
simptomatic criza morală pe care o 
acuză tranziţia postcomunistă. Confuz 
şi indsiciplinat structural beneficiarul 
tipic al serviciilor educaţionale este 
candidatul ideal pentru eşec. Serviciile 
educaţionale presupun proceduri, edu-
caţia este o preocupare continuă pen-
tru dezvoltarea personală şi o vocaţie. 
Mai direct spus: exportul buştenilor şi 
educaţia au norme de bună execuţie 
fără capitole comune. Ipoteza oarecum 

seducătoare că de dragul obiectivului 
educaţiei de masă (eventual life long 
learning) ar fi mai nimerit să ne con-
centrăm pe standarde pedagogice cla-
re generează o regretabilă confuzie la 
nivel de sistem: mai multe examene şi 
mai multe diplome nu înseamnă nemij-
locit mai multă cunoaştere şi mai mul-
tă competenţă. Şcolile noastre girează 
democratic anemia atitudinii insistând 
suspect asupra misiunii sale formatoa-
re: formând „competenţe” şcoala sub-
stituie vechiului conformism prin igno-
ranţă (conformism proletar) o formă de 
conformism interesat (conformismul 
elitei). Din punct de vedere moral, con-
formismul elitei e mult mai vinovat de 
vreme ce implică un conformism public 
pe un fond de neacceptare privată (pri-
vate disagrement). Atitudinea publică 
golită de ghidaje morale poate avea 
diverse cauze şi în acest context putem 
discuta grade diferite de vinovăţie. 

 MDP: Vă rog, spre final, un exer-
ciţiu de admiraţie, unul de repudiere, 
altul de vizionarism…

 dr. Sorin Borza: E o întrebare la 
care nu-mi este uşor să răspund. Vă pot 
spune totuşi că din copilărie am fost în-
cercat de un sentiment de nedumerită 
admiraţie faţă de bunicul meu Traian, 
ţăran român carele s-a născut şi a cres-
cut fără tată (mort pe front), a înhămat 
toată viaţa la plug doar cai albi şi a trăit 
din sudoarea palmelor sale, nu a făcut 
niciodată şcoală şi nu a fost în viaţa lui 
slugă la nimeni şi care la urmă s-a îngro-
pat în ţărâna sfântă a Munţilor Apuseni. 
Nu judec şi nu accept să fiu judecat ast-
fel încât nu văd cum aş repudia ceva, iar 
în ce priveşte viziunile – văd în fiecare 
zi orbi care dau lecţii despre fizionomia 
adevărului...

 MDP: Hiper-literatură, „a seduce 
şi a soma”, hiper-lume, „a privi şi a 
stăpâni” hiper-filosofie, un spectacol 
anamorfotic?, sau „Ce?”, în loc de 
concluzii, stimate domnule dr. Sorin 
Borza.

 dr. Sorin Borza: Am o repulsie 
structurală faţă de discursul cu preten-
ţii concluzive. Nu simt nevoia să ope-
rez cu sentinţe şi maniera în care mi-aţi 
adresat întrebarea nu face misiunea mea 
cu nimic mai uşoară. Ajuns aici profit 
de ocazie pentru a readuce în discuţie 
pericolul „industrializării” actului de 
cultură în Europa. Cultura de risc ma-
jor pe care o întreţine mediatic pute-
rea supravieţuieşte la dispoziţia unor 

interese politico-economice care nu au 
tendinţa naturală de a produce istorie, 
ci mai degrabă preocuparea obsesivă de 
a produce profit. Şi din păcate, în afa-
ra unor excepţii conjuncturale, profitul 
cultural nu se naşte de pe urma vreu-
nei forme de subcultură a profitului. 
Cultura profitului e spaţiul de manevră 
al oportunismului universitar. În acest 
spaţiu au proliferat cei câţiva proprie-
tari de „cultură esenţială”. Pentru ser-
vanţii consensului cuvintele sunt doar 
vehicule ale unor „delicte profitabile”. 
Ei au monopolizat televiziunile şi nici o 
voce de la catedră nu se aude mai clar. 
Dacă sunt întrebaţi ei au invariabil solu-
ţii statistic relevante pentru inadecvarea 
structurală de care dă dovadă Hamlet şi 
tratament complet pentru aparentul de-
ranj emoţional pe care îl manifestă Ivan 
Karamazov. Pentru ce se păstrează ei în 
graţiile decidenţilor politici n-ar trebui 
să fie un secret pentru nimeni.

El Greco – Adoraţia păstorilor
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Jubileu Blaga

Cea de a XXX-a ediţie a 
Festivalului internaţional 

“Lucian Blaga” a găzduit, pe par-
cursul a două zile, 7-8 mai 2010, la 
Lancrăm, Sebeş, Alba lulia, un an-
samblu de manifestări, temele domi-
nante fiind: Lucian Blaga - valenţele 
europene ale diplomaţiei româneşti şi 
Posteritatea blagiană.

Fundaţia Europeană Titulescu s-a 
alăturat organizatorilor locali, asu-
mându-şi tematica şi conferenţiarii 
de la prima secţiune, care a   abordat, 
în  premieră, activitatea diplomatică a 
marelui dispărut.

Au venit în acest scop, la Lancrăm, 
pentru a susţine comunicări, figuri 

proeminente ale Fundaţiei Europene 
Titulescu: Nicolae Mareş, Lucian 
Blaga la Varşovia. Începuturi di-
plomatice sub o zodie norocoasă; 
Alexandru Popescu, În mijlocul ci-
clonului. Lucian Blaga, diplomat la 
Viena; Ion Floroiu, Lisabona - ultimul 
post diplomatic al lui Lucian Blaga; 
George G. Potra, O restituire pentru 
eternitate. Blaga despre Titulescu; 
George Corbu, Lucian Blaga şi 
Valentin Lipatti - reprezentanţi ai 
diplomaţiei culturale româneşti; Ion 
Brad, Blaga în Elada.

Programul substanţial al 
Festivalului a inclus, de asemenea, 
prezentări şi lansări de carte; un 

spectacol de muzică şi poezie, o ex-
poziţie de pictură şi de artă textilă.

Pelerinajul obligatoriu la Lancrăm 
a înscris vizite la Casa părintească, la 
Statuia şi Mormântul Poetului.

***
În ansamblul intervenţiilor, redac-

ţia a ales-o pe aceea a lui George G. 
Potra membru asociat al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, 
directorul Fundaţiei  Europene 
Titulescu.

Conferinţa dedicată de Blaga lui 
Titulescu în noiembrie 1945, pe care 
o reproducem integral, lasă să măr-
turisească pentru posteritate suflete 
pereche.

P  articiparea la o ediţie 
Lucian Blaga - cu atât 
mai mult la una jubiliară 
- este un privilegiu pen-

tru oricare intelectual român. Cu aceste 
sentimente sunt astăzi aici.

Fac parte din generaţia celor cărora, 
atât în timpul şcolii, cât şi al facultăţii, li 
s-a interzis, flagrant sau indirect, întâlni-
rea cu Lucian Blaga.

Cei care aspirau să ne răpească pentru 
totdeauna o asemenea şansă s-au înşelat. 
Sfidând interdicţiile formale ale autori-
tăţilor staliniste şi neostaliniste, am fost, 
la fel ca mulţi asemenea mie, la altarele 
corifeilor culturii româneşti.

M-am închinat pios la mormântul lui 
Lucian Blaga în fiecare an când, în dru-
mul meu spre vatra strămoşească a tată-
lui meu mă opream la Lancrăm.

Am venit astăzi aici pentru a vă spu-
ne câte ceva despre întâlnirea lui Lucian 
Blaga cu Nicolae Titulescu, două mari 
personalităţi ale secolului XX românesc 
şi european.

Au fost mulţi ani de tăcere, după 
înlăturarea nedreaptă a lui Nicolae Titu-
lescu, la 29 august 1936, şi, cu atât mai 
mulţi, după moartea sa prematură, la 17 
martie 1941. Dacă în anii 1936-1944 şi 
1947-1966, numele lui Nicolae Titulescu 
a fost uitat uneori, şi împiedicat sau pro-
hibit, adesea, în perioadele 1944-1947 şi 
1966-1982, atât de diferite ca substanţă, 
cadru istoric şi politic, intern şi internaţi-
onal, s-au produs unele deschideri - mai 
întotdeauna determinate şi susţinute, 
însă, de raţiuni ideologice şi de interese 
partizane - în spatele lor regăsindu-se, 
deopotrivă, nu puţin oportunism.

După ani de parţială sau totală in-
terdicţie, cunoscuţi în timpul dictaturii 
carliste şi al dictaturii antonesciene, atât 
în Capitală, cât şi în provincie au apărut 
texte evocatoare şi omagiale avându-l în 
centrul lor pe Nicolae Titulescu.

În urmă cu 65 de ani, la 23 noiembrie 
1945, într-un asemenea context politic, 
folosind „o fereastră ideologică”, fără 
să intuiască şi, cu atât mai puţin, fără să 
ştie când se va inaugura şi cât va dura 
dictatura comunistă, Lucian Blaga a 
susţinut o amplă conferinţă despre Nico-
lae Titulescu la Cluj, în sala Colegiului 
Academic.

Atunci şi Aici, în Transilvania, după 
restabilirea Administraţiei româneşti pe 

teritoriul ei, Lucian Blaga şi-a înscris cu 
strălucire numele în galeria celor pre-
zenţi la „reînvierea lui Titulescu”.

Nu ştiu ca această conferinţă să fi fost 
publicată atunci şi imediat după aceea.

Potrivit informaţiilor date nouă de 
dna Dorli Blaga, tatăl său a făcut unele 
modificări în text pentru a fi publicat. 
Poetul s-a săvârşit în 1961, iar această 
conferinţă a apărut, în carte, pentru pri-
ma dată, zece ani mai târziu.

Manuscrisul acestei conferinţe (25 
file) a fost păstrat de Dorli Blaga. La 8 
martie 2004, l-a donat Fundaţiei Europe-
ne Titulescu, pentru ca, un an mai târziu, 
la 14 iunie 2005, să retragă intempestiv 
această donaţie, menţionând că doreşte 
să transfere acest manuscris la Bibliote-
ca Centrală Universitară „Lucian Blaga” 
din Cluj, care conserva şi arhiva Lucian 

Blaga - Titulescu • Suflete pereche
George G. POTRA



Literaria16 Nr. 11 – noiembrie 2010

Blaga. În memoria prieteniei celor doi 
titani, nu i-am reproşat nimic lui Dorli 
Blaga, nici atunci, nici ulterior, lăsând 
să se vadă doar privirea mea tristă şi 
uimită.

Lucian Blaga şi-a înscris numele 
printre cei care au ţinut să-l omagieze pe 
Nicolae Titulescu după debarcarea aces-
tuia, unii mai devreme, alţii mai târziu.

În această galerie a celor prezenţi 
la „reînvierea lui Titulescu”, am reţinut 
aleatoriu numele românilor: Savel Ră-
dulescu, Ion Lugoşianu, Ion Christu, Eu-
gen Neculcea, Edmond Ciuntu, Nicolae 
Raicoviceanu, G.G.Mironescu, dr. Petru 
Groza, dr. Nicolae Lupu, Constantin-Ti-
tel Petrescu, Mitiţă Constantinescu, Lo-
thar Rădăceanu, Radu Portocală, George 
Enescu, Elena Văcărescu, Martha Bibes-
cu, C.I. Parhon, Simion Stoilov, Barbu 
Dimitrescu, N.N. Petraşcu, Benno Bră-
nişteanu, Mihai Ghelmegeanu, Tudor 
Teodorescu-Branişte, Leon Kalustian, 
Nicolae Deleanu, Ion Pas, Grigore Pre-
oteasa, Milan G. Maximin, Micaela 
Catargi, George Oprescu, Constantin 
Vişoianu, losif lgiroşianu, Dumitru D. 
Roşca, Paul Alexandru Georgescu şi ale 
străinilor: Genevieve Tabouis, Raymond 
Cartier, Wickham Steed ş.a.

Se impun câteva sublinieri.
Climatul politic de după 23 august 

1944 a impus celor care au semnat sau 
au vorbit despre Titulescu o abordare di-
ferită faţă de ceea ce oferea ţara pe când 
aceasta era mai mult sau mai puţin de-
mocratică, dar, oricum, independentă.

Ţara învinsă, România a cunoscut 
ocupaţia timp de aproape 15 ani. Trupe-
le sovietice au staţionat pe teritoriul ţării 
noastre din 1944 până în 1958. Atacuri-
le publice împotriva Sovietelor au fost 

interzise cu desăvârşire. Cenzura milita-
ră acţiona prompt şi implacabil, iar riscul 
de a fi aruncat în închisoare era maxim 
pentru orice suspect sau învinuit. Conco-
mitent, elogiile la adresa Uniunii Sovie-
tice s-au înmulţit, devenind din ce în ce 
mai calde, pentru a ajunge de-a dreptul 
deşănţate.

Din convingere sau din oportunism, 
imensa majoritate a celor care au scris 
sau au vorbit despre Nicolae Titulescu în 
perioada ocupaţiei sovietice au suprali-
citat pe seama politicii sale de normali-
zare şi dezvoltare a relaţiilor României 
cu Uniunea Sovietică. Evaluările mul-
tor oameni politici şi ziarişti au fost nu 
rareori doar exagerate, ci de-a dreptul 
incorecte, uitându-se două adevăruri 
esenţiale, şi anume că Nicolae Titulescu 
a fost un prooccidental, un filofrancez şi 
un filoenglez, un anticomunist convins 
şi indefectibil.

În opinia mea, după încheierea celui 
de al Doilea Război Mondial, cele mai 
substanţiate pagini consacrate lui Ni-
colae Titulescu, cele mai bogate în idei 
şi informaţii, relevante pentru evocarea 
unor momente şi evenimente semnifica-
tive, restituite echilibrat şi onest, preţi-
oase sub raportul judecăţilor de valoare 
şi frumoase ca stil, au fost semnate de 
Savel Rădulescu, Constantin Vişoianu, 
George Oprescu, Ion Lugoşianu, Nico-
lae Raicoviceanu, Traian lonaşcu, N.N. 
Petraşcu, Leon Kalustian, Benno Bră-
nişteanu, losif lgiroşianu, Lucian Bla-
ga, Dumitru D. Roşca, Paul Alexandru 
Georgescu. Nu doresc în niciun fel să fac 
o ierarhizare valorică. Şi totuşi...

Cele mai cuprinzătoare, mai exacte 
şi nuanţate eseuri sub raportul analizei 
sunt cele semnate de Savel Rădulescu, 

Constantin Vişoianu şi N.N. Petraşcu; 
cele mai surprinzătoare şi relevante pa-
gini sub raportul evocării unor momen-
te şi situaţii, ale unor culise adesea mai 
mult politice decât diplomatice, rămân 
paginile semnate de Nicolae Raicovicea-
nu, Leon Kalustian şi Benno Brăniştea-
nu; indispensabile ca informaţie, privite 
din unghiuri complementare, sunt pagi-
nile semnate de Traian lonaşcu, George 
Oprescu şi Ion Lugoşianu; cele mai par-
fumate au fost cele semnate de Iosif lgi-
roşianu şi Elena Văcărescu, iar cele care 
ne-au apropiat de licărul geniului au fost 
cele pronunţate sau scrise de Lucian Bla-
ga, Dumitru D. Roşca şi Paul Alexandru 
Georgescu.

Indiscutabil, conferinţa ţinută de 
scriitorul, filosoful şi diplomatul Lucian 
Blaga, în 1945, la Cluj, se înscrie la loc 
de frunte în antologia scrierilor dedica-
te lui sau despre Nicolae Titulescu. De 
fiecare dată când citesc textul acestei 
conferinţe mă confrunt cu noi întrebări 
şi subiecte de meditaţie.

Textul lui Lucian Blaga nu vine din 
subalterneitatea unui colaborator, nu 
aparţine unui politician de profesie, in-
teresat şi oportunist, are autenticitatea 
unui martor şi autoritatea intelectuală şi 
morală a unei figuri mitice şi a unui su-
flet curat proiectate aproape legendar în 
conştiinţa secolului românesc trecut.

Au trecut aproape 65 de ani de la 
pronunţarea acestei conferinţe, pe care 
nu o recitesc doar admiratorii lui Nicolae 
Titulescu, ci şi adversarii săi. Îndrăznesc 
să afirm că textul acestei conferinţe este 
o lectură obligatorie, necesară mai mult 
decât pentru înţelegerea unei persona-
lităţi, cât mai ales, pentru cuprinderea 
unui spirit. Rândurile acestei conferinţe 
aparţin unui gânditor, unui om care a 
trecut prin două veacuri, care a cunos-
cut două războaie mondiale, care a trăit 
suferinţele câtorva generaţii de români, 
care a meditat asupra destinului istoric 
al poporului român, oprindu-se, de astă 
dată şi nu întâmplător, asupra lui Nicolae 
Titulescu, unul din părinţii fondatori ai 
României Mari, un mare european care, 
dincolo de orice subiectivităţi, rămâne 
poate cea mai mare figură a diplomaţi-
ei secolului XX. Am toate motivele să 
cred că Lucian Blaga nu a ales întâmplă-
tor ceasul pronunţării acestei conferinţe. 
După ce, la 3 mai 1915, la Ploieşti, ros-
tea acel celebru discurs Inima României, 
pledoarie pentru revenirea Transilvaniei 
în graniţele sale fireşti, la 4 iunie 1920, 
Nicolae Titulescu semnase la Trianon 
Tratatul prin care se recunoştea hotărârea 
plebiscitară a unirii Transilvaniei cu ţara.Cornelius Van Oostsanen – Tripticul adoraţiei magilor
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În calitatea lui de fiu al Transilvaniei, 
s-a înclinat cu pioşenie în faţa memoriei 
lui Nicolae Titulescu, omul care a trăit şi 
a ars pentru readucerea acestui binecu-
vântat colţ de ţară în graniţele României, 
pentru apărarea integrităţii noastre teri-
toriale împotriva tuturor atentatelor revi-
zioniste, omul care s-a stins când trupul 
ei a fost sfârtecat cu sprijinul Germaniei 
hitleriste şi Italiei mussoliniene. Ca fost 
demnitar, într-un timp în care începuse 
vânătoarea de vrăjitoare, Lucian Blaga a 
fost obligat să observe maximă circum-
specţie. Unii dintre exponenţii fostului 
regim fuseseră deja arestaţi, alţii aveau 
să fie arestaţi. Simţea el însuşi sabia lui 
Damocles deasupra propriului cap. Cu 
inteligenţă şi diplomaţie, Lucian Blaga a 
ocolit zonele periculoase, părerile parti-
zane. Nu a dezavuat pe foştii guvernanţi, 
nu i-a lăudat pe noii guvernanţi, ci, mai 
mult decât atât, nu a pronunţat niciun 
cuvânt despre omniprezentul şi atotpu-
ternicul ocupant.

Inaugurându-şi alocuţiunea la Cole-
giul Academic din Cluj, Lucian Blaga 
afirma:

„Ceea ce veţi auzi astăzi nu este 
propriu-zis o conferinţă despre Nicu-
lae Titulescu, şi nici măcar o expunere 
succintă asupra personalităţii, ideilor 
şi activităţii acestui om politic şi mare 
diplomat. Ambiţia mea e alta. Aş dori să 
vă fac un portret al lui Titulescu după 
amintiri personate. Având avantajul de 
a-l fi cunoscut mai de-aproape, găsesc 
că sunt dator să vă prezint mai înainte 
de orice o figură palpitând în mediul său 
de toate zilele, un om viu - aşa cum ar fi 
putut să-l vadă oricine ar fi avut noro-
cul să-i calce pragul. Îngăduiţi-mi să vă 
previn de la început asupra modestelor 
mele intenţii, ca să nu aşteptaţi altce-
va decât ce sunt hotărât să vă dau. Voi 
încerca aşadar să evoc unele situaţii şi 
momente, când mai solemne, când mai 
intime, datorită cărora cel mult prea 
curând dispărut va prinde viaţă chiar 
în imaginaţia d-voastră. Şi poate că voi 
reuşi să nu decepţionez cu totul nici pe 
aceia dintre d-voastră, care ar dori să 
cunoască nu numai pe Titulescu-omul, ci 
şi anume idei ale sale.”

Textul conferinţei este ambivalent, 
cuprinzând atât pagini cu caracter au-
tobiografic, cât şi pagini de analiză cu 
vocaţie monografică, intersectate de 
amintiri.

Personal, nu mă voi opri asupra ni-
ciunui segment strict personal al acti-
vităţii sale politico-diplomatice. Cva-
sitotalitatea documentelor reprezen-
tative pentru cunoaşterea şi evaluarea 

popasurilor diplomatice ale lui Lucian 
Blaga - Varşovia, Praga, Berna, Viena, 
Lisabona - au fost adunate de eruditul 
profesor Pavel Ţugui în trei volume, în-
sumând peste 1.000 de pagini, publicate 
în urmă cu peste 15 ani. Istoricul şi di-
plomatul Constantin I. Turcu ne-a oferit, 
tot atunci, singura monografie despre 
diplomatul Lucian Blaga. Aceste două 
personalităţi ar fi meritat cu prisosinţă să 
fie alături de noi la reuniunea omagială 
de astăzi. Dar n-a fost să fie.

Blaga l-a întâlnit fizic pe Titulescu în 
1928. Deşi nu fusese numit în Ministerul 
Afacerilor Străine de Nicolae Titulescu, 
Lucian Blaga avea să-l considere pe Ni-
colae Titulescu „Patronul” diplomaţiei 
româneşti, chiar de atunci, şi cu atât mai 
mult după aceea.

După misiuni relativ scurte la Varşo-
via şi Praga, Blaga a fost transferat în El-
veţia. De la Berna, Blaga avea să se de-
plaseze la Geneva în mai multe rânduri, 
din dorinţa de a vizita Palatul Wilson, de 
a cunoaşte mecanismele şi oamenii So-
cietăţii Naţiunilor şi de a-l vedea, înainte 
de toate, la lucru pe Nicolae Titulescu, 
care ocupă de ani buni un loc preferat pe 
prima pagină a presei internaţionale.

Asemenea multor altor români sau 
străini, vârstnici sau adolescenţi, civili 
sau militari, bărbaţi sau femei, laici sau 
canonici, Blaga era măcinat de dorinţa 
de a-l întâlni pe Titulescu.

„Aflasem la legaţie că Niculae Titu-
lescu, ministrul de Externe al ţării noas-
tre, contrar obiceiului său de a nu poposi 
pe ţărmul Lacului Leman mai mult decât 
durau sesiunile Ligii Naţiunilor, se gă-
sea încă la Geneva. Ce piedici n-aş fi în-
cercat să înving pentru a apărea într-o zi 
în faţa lui, ca să-l cunosc! Era în epoca 
marelui proces al optanţilor maghiari. 
Titulescu, apărătorul vajnic al tezei ro-
mâneşti în acest proces, ce umpluse cu 
ecourile sale toată presa internaţională, 
suferise în sesiunea din ianuarie o în-
frângere. Acum eram, după cum spusei, 
în aprilie.”

Deşi venise să-l vadă pe Titulescu, 
Blaga nu s-a întâlnit, în acel aprilie, de-
cât cu zvonurile, conturate cu aparentă 
delicateţe, dar preluate şi difuzate cu un 
soi de fervoare orgolioasă de toţi cei ce 
gravitau în jurul Palatului Wilson. Din 
timiditate, din frica de a-l tulbura pe Ti-
tulescu într-un moment de mare tensiu-
ne, pentru ţară şi pentru el însuşi, Blaga 
a amânat întâlnirea cu Patronul, dar a 
reţinut cu fidelitate atmosfera din acele 
zile, reproducând-o peste un deceniu şi 
jumătate cu fidelitate.

„Geneva îşi arăta aspectul normal, 

corect, calvin, cam amorţit, pe care de-
sigur nu putea să-I aibă în timpul miş-
cat al sesiunilor Ligii, când delegaţii şi 
comisiile tuturor seminţiilor de pe glob 
se adunau aci, ocupând toate hotelele, 
şi când claxoanele prea multe ale vehi-
colelor , speriau pescăruşii, ce zburau 
peste lac. Prin Palatul Ligii nu circulau 
acum decât funcţionarii permanenţi, 
plini de curtoazie, ai instituţiei. Dintre 
marile figuri ale vieţii, politice şi diplo-
matice, numai Titulescu mai rămăsese 
în localitate. Era de luni de zile bolnav. 
Din când în când zvonurile, ce scăpau 
dintre pereţii bolnavului, stârneau în-
grijorare. Titulescu sta într-o cameră la 
Hotel des Bergues, primind numai pe cei 
câţiva colaboratori ai săi. Nimenea, nici 
chiar cei mai indiscreţi dintre amicii săi, 
n-ar fi putut spune care anume era boala 
ce-l consuma. El era totuşi bolnav. Greu 
bolnav de-o boală imponderabilă şi fără 
de identitate precisă în tratatele de me-
dicină. Bolnav de flacăra lăuntrică, ce-l 
ardea, reducându-i existenţa până la li-
mitele pâlpâirii. Geniul său nu putea să 
suporte eşecul, ce intervenise prin jocul 
contingenţelor, şi pregătea, în febre de 
vulcan acoperit, revanşa pentru sesiu-
nea ce trebuia să aibă loc în iunie. Grava 
temperatură creatoare, simţul extrem al 
răspunderii, dorul de revanşă sub sem-
nul unei dreptăţi colective şi irezistibilă 
ardoare a posedatului, nu-i mai dădeau 
răgaz, îi desfiinţaseră somnul şi-i pro-
blematizaseră însăşi fiinţa: aceasta era 
boala sacră a lui Titulescu.”

Spre deosebire de ceilalţi, Blaga 
nu vedea doar numere, volume, culori, 
afişate şi palpabile, el intra în intimita-
tea lui Titulescu pentru a descoperi şi 
cântări imponderabile şi pentru a putea 
spune: iată-i spiritul! Sporindu-i gradul 
de aşteptare şi temerea de surprize, Bla-
ga revine la Geneva două luni mai târziu 
pentru a consemna prima întâlnire direc-
tă cu Nicolae Titulescu.

„Unul din cei mai preţuiţi colabora-
tori ai lui Titulescu mi-a pregătit întâia 
audienţă, care trezea în mine tot poten-
ţialul de sfiiciune, sub povara căreia 
sufeream din totdeauna. Titulescu era 
încă tot în pat. Înfăţişarea era a unui 
bolnav, dar verva - a unui spirit răsfăţat 
de-un întreg continent. Nu mi-a îngăduit 
aproape deloc să vorbesc, ceea ce, dată 
fiind înclinarea mea invincibilă spre tă-
cere, mi-a convenit din cale afară. Omul 
din faţa mea, viu ca o flacără pusă la 
încercări de adieri invizibile, acesta era 
aşadar Titulescu! Avea o faţă de «asiat» 
fără vârstă, cu unele trăsături de copil, 
dar cu luciri de nedescris în ochi, unde 
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se aduna toată viaţa. Atâta luminozi-
tate cerea neapărat boala trupului, ca 
un necesar complement. După câteva 
întrebări şi răspunsuri de rigoare, el 
a prins să-mi vorbească despre pro-
cesul optanţilor. Intra în domeniul său 
cu acea siguranţă a mişcărilor pe care 
ţi-o dă o patrie secretă. Mi-a arătat cu 
o bucurie ingenuă volumul gata tipărit, 
pe care intenţiona să-l lanseze în ziua 
când va ajunge procesul în dezbaterea 
Ligii. Şi a început să argumenteze, ri-
dicând, cu minunată uşurinţă, blocuri 
ciclopice în faţa mea. Am fost nevoit să 
fac eforturi din cele mai grele pentru a-i 
putea urmări dialectica, eu, care eram, 
oricum, destul de obişnuit, din alte do-
menii, cu salturile de la premise trecute 
sub tăcere, la concluzii, ce par mai mult 
surprize decât concluzii. Prin energia 
şi subtilitatea acestui joc dialectic, prin 
vioiciunea acestei încrucişări de spade 
cu un adversar, care pentru el era tot-
deauna prezent, Titulescu îmi făcea im-
presia unei fiinţe de alt ordin decât cel 
uman. De unde s-a coborât în faţa mea 
şi datorită căror împrejurări s-a putut 
întrupa? Atunci, ca şi mai târziu, în atâ-
tea alte situaţii în care ne reîntâlneam, 
mi-am spus: Da, Titulescu este cea mai 
strălucită inteligenţă ce am întâlnit-o în 
viaţă. Un fel de întrupare a inteligenţei, 
înţeleasă ca arhetip. Cu aceeaşi ocazie 
mi-am dat întâia oară seama şi de darul 
său stilistic, făcând faţă oricăror exi-
genţe. Avea Titulescu un dar de a defini, 
o eleganţă şi o economie a expresiei, pe 
care n-aş putea să le compar decât cu 
ale filosofului Bergson. Titulescu m-a 
reţinut vreo două ore. Revenea neconte-
nit asupra procesului. Nu numai atunci, 
ci şi de atâtea ori mai târziu, el mi-a ci-
tit şi din carnetele sale cu însemnări zil-
nice, unde-şi nota, câteodată foarte dra-
matic,  conversaţiile ce le avea cu marii 
oameni de stat ai timpului. (Istoria ulti-
melor decenii nu se va putea scrie fără 
de a se cunoaşte aceste însemnări ale 
lui Titulescu. Să sperăm că preţioasele 
documente nu s-au pierdut!) Când am 
dat să ies din camera lui Titulescu, i-am 
spus: «Domnule ministru, dacă în ziua 
dezbaterii veţi face o pledoarie ca aceea 
de adineaori, cred că nu va fi nevoie să 
lansaţi volumul!»”

Blaga avea să devină, în acel iunie 
1928, martor la unul dintre cele mai 
strălucite dueluri diplomatice dintre 
cele două războaie mondiale, punând 
faţă în faţă doi mari jurişti, doi străluciţi 
oratori.

Arhivele n-au păstrat decât puţi-
ne minute de sunet sau de imagine cu 

Nicolae Titulescu. Blaga însă a fost aco-
lo! Cu fabuloasa-i memorie, cu o inega-
labilă capacitate de a reţine întotdeauna 
esenţialul, dar şi toate elementele de cu-
loare ce individualizează clipa, ne adu-
ce pe noi toţi martori la acel eveniment 
unic, lăsându-ne să trăim tensiunea 
confruntării.

„Câteva zile mai apoi avu loc la 
Ligă şedinţa în care urma să se dezbată 
procesul. Spectacolul se anunţa palpi-
tant. Toată lumea simţea că chestiunea 
a ajuns la o cotitură decisivă. În memo-
rabila după-amiază, sala dezbaterii era 
arhiplină. Numai cu multă osteneală mi-
am putut face loc printre corespondenţii 
ziarelor din cele patru puncte cardinale. 
Din înghesuială puteam totuşi să urmă-
resc cele ce aveau să se întâmple. În ju-
rul mesei Consiliului apăreau delegaţii 
diverselor state, figuri ale jocului de şah 
internaţional. Unele nume mari, astăzi 
dispărute.

Îşi făcuse apariţia şi contele Ap-
ponyi, înalt, zvelt, adus puţin din umeri, 
cu barbă de înţelept, cu un foarte pro-
nunţat profit de vultur bătrân. Era con-
tele fără îndoială o figură dintre cele 
mai impresionante, chiar şi numai prin 
înfăţişarea sa fizică. Cumpăneam avan-
tajele şi dezavantajele posibile - în du-
elul ce trebuia să înceapă. Pe Apponyi 
îl ştiam şi ca pe un strălucit dialectici-
an filosofic. Luase parte, într-un timp 
nu tocmai depărtat, la nişte discuţii în 
cadrul unui congres filosofic condus 
de contele Keyserling, şeful şcoalei de 
la Darmstadt. Mai ştiam de asemenea 
că propaganda susţinută de moşierii 
maghiari s-a priceput să exploateze cu 
supremă dibăcie rezistenţele fireşti, pe 
care legiuirile burgheze ale Europei le 
opuneau unui act revoluţionar cum a fost 
reforma agrară din România. Văzând pe 
Apponyi mi-am zis: redutabil adversar! 
Şi faţă de-un asemenea adversar şi într-
o atmosferă de atare natură, Titulescu 
va trebui să apere legitimitatea reformei 
agrare şi să justifice exproprierea moşi-
erilor maghiari, adică a moşierilor care 
aveau pământ în ţara noastră, dar opta-
seră pentru cetăţenia maghiară.

A intrat apoi în sală Titulescu, înalt 
şi el, gălbui, de-un calm stăpânit. Mul-
ţimea cu sute de capete s-a întors spre 
el şi un freamăt de curiozitate trecu pes-
te băncile corespondenţilor: Titulescu! 
Am simţit din această rumoare imensul 
prestigiu de care Titulescu se bucura în 
opinia internaţională. Era întâia oară, 
după patru luni, că Titulescu pără-
sea camera hotelului. Boala sacră lua 
sfârşit.

Lupta, ce se anunţase tot atât de dra-
matică, cum fusese şi cea din ianuarie, 
n-a mai avut loc în acea după-amiază, 
căci lupta grea, neauzită, fusese dată 
în afară de sală, în ceasurile premergă-
toare şedinţei. Nu mai luam parte decât 
la un epilog de tunete după furtună. În 
şedinţă, Titulescu a citit cu un glas de 
metal nobil şi de-o transparenţă cuce-
ritoare o declaraţie, arătând punctul de 
vedere românesc. Preşedintele Ligii s-a 
raliat apoi în numele Consiliului Ligii 
la acest punct de vedere românesc. Ulu-
it de cele ce se petrec, contele Apponyi, 
luat evident prin surpriză, a ridicat na-
sul de vultur şi a rostit ca un fel de pro-
test. Totul a fost însă în zadar. Procesul 
optanţilor a ajuns într-adevăr la o coti-
tură, de unde nu mai era cu putinţă o în-
toarcere. Şi dacă nu mă înşel, Titulescu 
n-a mai fost nevoit să lanseze volumul.

Aşa I-am cunoscut pe Titulescu.”
Rostită în urmă cu 65 de ani, confe-

rinţa lui Blaga ne prilejuieşte peste timp 
întâlnirea nu atât cu diplomatul Blaga, 
cât cu observatorul atent şi analistul pro-
fund ce a fost, cu un psiholog încercat 
şi un portretist rafinat, cu harul marilor 
intuiţii şi al definiţiilor sintetice, îmbră-
cate în formule poetice.

Blaga a avut bucuria, mărturisită or-
golios, de a afirma:

„Ani în şir, apoi, am avut prilejuri 
dese de a-i urmări şi de a-i admira acti-
vitatea pe scena internaţională”.

Cu siguranţă, Blaga l-a urmărit cu 
gândul pe Titulescu în toate marile am-
fiteatre, la universităţi multicentenare, 
la tribune parlamentare, în România, în 
ţări prietene sau mai puţin prietene, i-a 
ascultat sau i-a citit marile pledoarii la 
Societatea Naţiunilor, în Adunare sau 
Consiliu, ce au făcut să răsune una dintre 
cele mai frumoase şi prestigioase voci 
ale raţiunii şi inteligenţei româneşti.

Titulescu şi l-a păstrat aproape pe 
Blaga - până ce guvernanţii de la Bucu-
reşti i-au tăiat şefului diplomaţiei româ-
neşti, nedrept şi ignobil, firul prezenţei 
active pe scena politica românească şi 
diplomatică internaţională -, arătându-i 
preţuire şi afecţiune, ca multor alter scri-
itori români câştigaţi pentru o diploma-
ţie culturală autentică. Cu spontaneitatea 
marilor generoşi, a doua zi după ce-l va 
primi acasă pentru o discuţie, Titulescu 
îl va invita din nou pe Blaga, aşezându-l 
la „cina cea de taină” în care învăţătorul 
stăruie cu ucenicii pentru a găsi ţării şi 
lumii o soluţie izbăvitoare, izvorâtă din 
adevăr, raţiune şi dragoste de om.

Orice rugăminte formulată lui de Ti-
tulescu, în dorinţa de a găsi răspuns unei 
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întrebări presante, devine pentru Blaga 
o obsesie fericită, dar devoratoare.

Blaga a parcurs rapid, în relaţia cu 
Titulescu, întregul drum de la statutul 
de subaltern în ierarhia Ministerului de 
Externe la acela de intim al Patronului. 
Titulescu şi Blaga ajung la situaţia rari-
simă în care, cei doi, gânduri/suflete ge-
mene, adaugă indicibile semne simpatiei 
şi empatiei, pentru a ilustra o identitate 
de înţelesuri şi a conjuga un noian de as-
piraţii naţionale.

În 1933, Blaga are şansa să petrea-
că câteva zile alături de Titulescu la 
Bad Gastein, unde Patronul venise să 
se odihnească. În întâlnirea cu Titules-
cu, totul i se părea interesant până la 
fascinant lui Blaga, de la gestul discret 
până la gândul abia schiţat, de la tăcerea 
introspecţiei grave până la interjecţia 
descoperirii unei noi idei generatoare şi 
susţinătoare de ampla demonstraţie.

Peste timp, Blaga îi arată îndatorire 
lui Titulescu, pentru a-l fi făcut nu doar 
martor, ci pentru a-l fi luat parte la ace-
le savante căutări creatoare de soluţii 
într-o lume în care demonii războiului 
îşi făceau subtil apariţia din subteranele 
relaţiilor internaţionale.

„Titulescu era totdeauna în căuta-
rea unor formule ce puteau să devină 
lozinci îndrumătoare. El îşi pregătea 
şi îşi netezea formulele cu o răbdare şi 
cu o râvnă de şlefuitor de diamante. Le 
încerca de-o mie de ori toate nuanţele, 
reflexele, umbrele, până când formule-
le începeau să palpite prin propria lor 
lumină. Toate ştiutele strădanii, ce s-au 
depus în activitatea diplomatică, din 
anii aceia, în vederea definirii juridice 
a agresiunii, nu sunt străine nici de su-
gestiile, nici de modul de a lucra ale lui 
Titulescu. Nu m-aş încumeta să spun că 
în conversaţia, ce-am avut la Bad Gas-
tein cu Titulescu, el şi-ar fi arătat ide-
ile în cuvinte întocmai, dar expunerile 
sale, în care se calcula cu tot felul de 
eventualităţi şi în care interveneau cele 
mai variate ipoteze, pentru care Titules-
cu, ca orice mare diplomat, îşi rezerva o 
anume libertate a mişcărilor, expunerile 
sale, zic, se mişcau pe această linie.

Aşa gândea Titulescu. El avea în cap 
liniile mari ale unei concepţii, dar, pe 
axe viguros schiţate, el socotea cu ne-
numărate detalii, chiar puţin probabile, 
dar nu excluse, pentru care îşi potrivea 
totalitatea reacţiei condiţionate. În eşa-
fodajul ideilor sale, totdeauna îndrăzne-
ţe, deşi erau cele mai adesea de natură 
defensivă, el punea o uluitoare precizie 
şi prudenţă juridică, şi încă o dată o 
excepţională pasiune a formulării. În 

situaţii noi, Titulescu nu se mărginea 
niciodată să răspundă cu formule uza-
te. Când bunăoară propaganda pentru 
revizuirile teritoriale, ce ne ameninţa 
integritatea, luase proporţii, Titulescu a 
ştiut să răspundă: nu revizuire, ci subli-
marea, spiritualizarea frontierelor!”

Blaga îl urmăreşte pe Titulescu pen-
tru a înţelege sursa unor momente de re-
voltă, pentru a înregistra spre o îndelun-
gată disecţie o diatribă vizând pe unul 
care juca la loterie soarta ţării sale, dar şi 
pentru a distinge bucuros nevoia Patro-
nului de natură la care timpul şi ritmul 
cotidianului nu-i lasă decât priviri tan-
genţiale. Câţi vor putea zice, asemenea 
lui Blaga, că au surprins în genele lui 
Titulescu un mărgăritar de emoţie ascul-
tând un grup de copii cântând un imn al 
bucuriei de Mozart, la care, prin dăruire 
şi suferinţă, avea dreptul să se împărtă-
şească mai mult decât alţii.

Titulescu a fost mereu obligat să-şi 
întrerupă momentele de necesară des-
tindere, să abandoneze lumina solară 
regeneratoare a verilor mediteraneene 
sau măreţia deconectantă a platourilor 
montane elveţiene, pentru a reveni rapid 
în zona real-politik-ului.

„Ca orice posedat, el recădea ne-
contenit în preocupările sale. [...] De-
monii problemelor nu-i îngăduiau nicio 
clipă de destindere... El devora proble-
mele şi era devorat de probleme.”

În aerul Vienei, Blaga a simţit mai 
mult decât în altă parte duhul lui Titules-
cu. A împrumutat ceva din duhul acestuia 
din nevoia de regenerare personală. Din 
fericire, s-au păstrat câteva fotografii 
imortalizând trecerea lui Titulescu prin 
Viena şi întâlnirea sa cu cei care consti-
tuiau inima şi sufletul Legaţiei României 
din capitala Austriei. În imagini de dată 
certă, din 8 octombrie 1933 şi 21 mai 
1935, se regăsesc alături Nicolae Titu-
lescu, ministru de Externe al României; 
Catherine Titulescu; Caius Brediceanu, 
trimis extraordinar şi ministru plenipo-
tenţiar; Raoul Bossy, consilier de lega-
ţie; Lucian Blaga, consilier de presă; 
Cornelia Blaga; Nicolae Raicoviceanu, 
consilier juridic cu rangul de ministru 
plenipotenţiar cls. II, secretar personal al 
lui Nicolae Titulescu. Pe peronul Gării 
din Viena, Blaga şi Titulescu s-au întâl-
nit simbolic cândva, în 1935-1936, sub 
aura lui Avram lancu. Sufletele lor au vi-
brat pereche, păstrând peste timp, până 
la moarte, în intimitatea conştiinţelor lor 
încercate şi traumatizate de sfârtecarea 
Transilvaniei, efigia acestui martir.

„Au trecut vreo câteva săptămâni. 
Când Titulescu s-a întors din nou spre 

ţară, m-am înfiinţat iarăşi la gară. 
De astă dată nu mai intenţiona să se 
oprească şi la Viena, decât pentru cele 
câteva minute indicate în itinerarul 
obişnuit al expresului. Am urcat în va-
gonul său, i-am comunicat unele noutăţi 
austriece, foarte în grabă şi cu teama 
nervoasă în călcâie să nu pornească 
trenul. Mi-a spus şi dânsul câte ceva din 
isprăvile sale.  Torpilase nu mai ştiu ce 
combinaţie internaţională, ce putea să 
devină primejdioasă pentru micile sta-
te. Apoi m-am dat jos pe peron, căci se 
auzeau semnale de plecare. După ce am 
coborât, m-am apropiat de o fereastră 
a vagonului, unde apăruse capul lui 
Titulescu, care mă chema cu glas tare: 
«Blaga, vino să-ţi spun ceva...» şi fără 
de nicio legătură cu cele ce discutase-
răm adineaori, Titulescu începu, fără 
nicio cazna, să recite din memorie nişte 
versuri din Avram Iancu:

În pădure
toate păsările dorm, 
numai una n-are somn, 
cată să se facă om.
«Nu ştiu de ce, dar tare-mi plac mie 

aceste versuri», încheie Titulescu, în 
timp ce trenul se punea în mişcare. Ne-
am mai făcut un semn, pe urmă nu I-am 
mai văzut. Rămăsesem încă o bucată de 
timp cu capul descoperit, pe peron, cu 
gândul departe. Titulescu recitase ver-
surile în  care vorbeam   despre marea 
pasăre mitologică din Munţii Apuseni, 
care, în piesa mea, sta de pază lângă 
inima neamului. şi astăzi, atâţia ani 
după cele întâmplate atunci, mi se pare 
că bănuiesc de ce Titulescu a recitat 
acele versuri: «În pădure toate păsările 
dorm, numai una n-are somn, cată să se 
facă om»... Titulescu  simţea pesemne,   
subconştient,  o înrudire între insomnia 
sfântă a acelei paseri de veghe şi in-
somnia sa. Căci şi el suferea de insom-
nie lângă destinele ţării, de-o insomnie 
blestemată pentru el şi pentru noi, căci 
ea avea să-l destrame înainte de vre-
me, încât astăzi, la o răscruce cum nu 
a fost alta vreodată, când am avea aşa 
de mare nevoie de veghea lui, el nu mai 
este printre noi.”

Aducând astăzi, aici, un omagiu 
acestor două mari conştiinţe ale nea-
mului românesc, acestor două cariatide 
ale fiinţei naţionale, figuri emblematice 
care vor păstra neamului nostru pentru 
totdeauna o identitate inconfundabilă, 
îndrăznesc să cred că Lucian Blaga a 
formulat atunci cea mai profundă şi fru-
moasă judecată istorică atunci când l-a 
încoronat pe Titulescu cu suferinţa de a 
fi trăit insomnie lângă destinele ţării.
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Părinţi spirituali
Două lacrimi pe umbra mâinii lui Sadoveanu

Fănuş NEAGU

Era într-un septembrie vechi 
(de aur, de cerbi şi de clo-
pote subpământene) şi-a 
venit noaptea şi ascultam, 

pe Dunăre, sub malul surpat al Dobrogei 
vechi, în vadul prin care trec oierii cu 
turmele la iernat, vântul venit din spi-
nării şi din adâncul stepei de la Schitul 
Durăula Carnasuf. “Când vine aşa din 
turbăciunile mării câte un vânt ca aces-
ta carele a fost, apoi numai ciobanul are 
putere să steie în izbelişte cu oile lui.”

Noi eram patru şi ne înghesuiam 
la adăpost pe o corabie de la Schitul 
Durăula Cernavodă, trasă acum şi an-
corată în marginea acelei încălecări de 
valuri şi de vuiet; fumam, învăliţi de 
întuneric şi deodată cineva, rupând înfi-
orat gând din gândurile noastre, a rostit: 
e o noapte coborâtă din Sadoveanu! şi-n 
clipa aceea, însemnată cu o scuturare de 
fulger care a luminat ţărmurii Dobrogei 
şi s-a stins în minaretele Asiei, am avut 
imaginea scriitorului care a dislocat lumi 
dintr-un cer fantastic şi le-a aşezat între 
noi şi lângă noi, dându-le fiecăreia, într-o 
pornire dezlănţuită, anotimpuri şi munţi 
şi câmpii şi istorie cu voievozi tragici, 
patimi şi nebunie, dragoste cu femei 
aprige, o sete crâncenă pentru dreptate 
şi o iubire neasemuită pentru acest fund 
de mare sarmatică în odihna căreia să se 
întoarcă după ce vor fi ostenit sub zările 
încinse de pojar sau sparte de puhoaiele 
crivăţului.

S-a ridicat apoi din amintirea-amin-
tirii Mehmet Caimacam, stăpânul fru-
moasei tătare Zebila-hanâm, prieten cu 
domnu’ Ştefan, primarele de la Schitul 
Durăula Carnasuf şi cu baba Dănilă, şi 
plăsmuindu-se iarăşi din neguri, înalt şi 
cu barbă neagră, numai creţuri mărun-
te, a luat cal cu coamă viforoasă şi-a 
mers la Schitul Durăula Ostrovul lupilor 
să-i întâmpine pe domnul Panaite şi pe 
prinţul de la Schitul Durăula Bucureşti, 
veniţi să împuşte cocoşi de dropii în 
pustie, să bea jintiţă acrită în hrubă şi să 
asculte, când floarea moţată a luceafă-
rului de seară intră în nori şi începe să 
reverse o ploaie cenuşie, povestea Morii 
lui Deli-Ali.

Era în vremea când “nu 
s-a auzit de drum fără hoţi şi 
de cadiu fără greşeală.”

Noaptea şi ochii lui 
Nastratin fenixul sclipeau 
în sârmele de fulger de pe 
malul Dobrogei.

Ascultam. Şi prin vânt 
răzbătea, amestecat cu du-
rerea aspră a lui Mehmet 
Caimacam, murmurul în 
barbă al celuilalt hoge, 
care, cu cinci sute de ani 
înaintea lui Mehmet, l-a 
întâmpinat pe Timur Şchiop cu oastea 
lui de prăbuşire şi l-a întors din drum 
numai cu o temene şi nişte vorbe care 
au răscolit în inima fiarei. Bolboroseau 
în iarbă turme de oi, câini răi clănţă-
neau în întuneric, pe fundul uscat al 
mării se târau şoapte neînţelese, ploaia 
suna ca într-un coviltir de rogojini şi-n 
noi tălăzuia un dor de necuprins. Era o 
noapte veche, atârnată în suliţele ploii, 
şi nu mai eram pe Dunăre, intrasem la 
Schitul Durăula Ostrovul lupilor, în lo-
curi umblate numai de dropii, de mocani 
şi de căruţa lui Leuşean şi ne vorbea în-
cet cu glasul acela pe care n-am să-l uit 
niciodată, Domnul Vitoriei Lipan, al lui 
Cozma Răcoare, al comisului Jder şi al 
lui Mehmet Caimacam.

Vorbea uşor, răcoros, legănat şi le-
gănându-se, dezgropând pentru noi şi 
pentru cei ce vor veni după noi tainele 
în care sta încuiat trecutul acestui neam 
al nostru.

Ascultându-l, se mişca o ţară, cu ape 
şi păduri.

Culcaţi în pulbere ascultau, deznă-
dăjduiţi, şi toţi cei plecaţi de demult.

Şi eram înfricoşaţi şi mândri 
totodată.

Într-un târziu, când şi-a împlinit cân-
tarea, a pornit spre depărtări afunde. A 
pornit gule-gule (zâmbind-zâmbind), 
lăsând deschise porţile măreţiei.

După trecerea lui, toate câte sunt, 
oameni şi arbori, ploi şi amurguri, au un 
sunet altfel, mai bogat, mai amplu între-
git şi mai dur. Sunet sadovenian în iarba 
românească.

Când moare toamna, pe o cărare ne-
pământeană, el urcă în munţi (şi vârfu-
rile munţilor sunt altare de untdelemn) 
la Bradu-Strâmb sau la Schitul Durău şi 
peste calul lui, ţăcănind cu copitele în 
noaptea minerală sau în catargele co-
răbiilor de sare, curg pe văi, mânate de 
iarna zăpezilor, turme de oi. El merge 
tăcut, ascultând cum sângele lui se zbate 
ca un cântec prelung pe vânt şi păurea 
dă zvon în calea turmelor ca să-şi des-
pice râurile şi să-i lase drumul luminat. 
La trecători, unde vulturii bat piatra cu 
aripile - războiul păstorilor cu cea mai 
îndrăzneaţă dintre păsări ţine de două 
mii de ani - el se ridică în scări şi chea-
mă furtuna. Şi pe sub fulgere ce schim-
bă-n aur inima pământului, el îşi poartă 
calul mai departe, spre zarea altarelor de 
untdelemn, unde veghează cu ochi de 
piatră Zamolxis, zeul din începuturile 
noastre. Sub stele negre ca obrajii păca-
tului, calul se topeşte în gura de izvoare 
(apă adăpată cu cai) şi numai frâul lui 
rămâne ca să plângă în vifore, atârnat 
de-o cracă (iarna, când tună, înseamnă 
că zăbala s-a izbit de trup de corb în-
gheţat), iar Bătrânul intră cu pas clătinat 
în mormântul din dosul stânii, mormânt 
de apus de soare, plai întunecat cu um-
bre de voievozi, unde-l aşteaptă, cu trei 
fluiere gâlgâind de dor, ciobanul din 
Mioriţa. Şi potrivindu-se cu umerii în 
munţii României, pe când de sus cad 
stele făclii, se pornesc să cânte pentru 
un neam întreg:

gomăn - gomănind
turmele pornind...
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„Ne întrebăm: cum mergem mai 
departe? Nietzsche zicea: «O să vină o 
vreme - şi a şi venit - în care nu va mai 
exista aproapele, ci departele nostru». 
Era ateu şi recunoştea cu durere că nu-L 
mai are pe Dumnezeu. Îşi numea ateis-
mul «infirmitatea mea».

Astăzi nu ne interesează trecutul, 
numai prezentul. Asta ne taie rădăcinile, 
iar o lume fără rădăcini este o lume fără 
morală.

Nu se poate trăi fără modele.”
„Când vorbesc despre Mihai 

Eminescu mi se pare că întreprind o ac-
ţiune sacerdotală.”

dan GRiGOReScU
„Cărţile Doamnei Zoe dezvăluie o 

cunoaştere adâncă a istoriei literaturii, 
a muzicii, a artelor privirii. Aşa se face 
că, în plămada textului, analizele de ori-
entare comparatistă ale Doamnei Zoe se 
dezvăluie ca forme ale unei istorii a cul-
turii spre care tind, în ultimele decenii, 
unele direcţii semnificative ale literatu-
rii comparate, refuzând clasificările an-
chilozante ale unui textualism excesiv.”

dumitru MicU
Prodigioasă şi multilaterală, activi-

tatea desfăşurată de Zoe Dumitrescu-

Buşulenga (n. 1920) scriptic, paralel 
cu cea profesională, didactică, şi cea pe 
tărâm obştesc, a generat monografii şi 
alte studii despre mari scriitori români, 
ca şi despre autori străini, analize com-
paratiste, mari sinteze de literatură uni-
versală. Mihai Eminescu şi Ion Creangă 
(ambele, 1963) tind, prin reexaminarea 
vieţii şi operei, să întocmească portrete 
spirituale, luminând dominantele interi-
oare ale personalităţii poetului naţional 
şi zugrăvind în Creangă întruparea de 
expresie folclorică rafinată a spiritu-
lui laic, un omolog al lui Boccacio şi 
Rabelais. Viitoare studii eminesciene, 
de mai mici dimensiuni, vor fi edita-
te sub genericul Eminescu - cultură şi 
creaţie (1976). Ele străbat “universul 
motivelor” (timpul şi spaţiul naţional, 
pădurea, marea, “doma” etc.), glosează 
în jurul unor texte în versuri şi proză, 
relevă evoluţia unor mijloace expresi-
ve, semnalează referiri eminesciene la 
Shakespeare, afinităţi cu Holderlin, in-
fluenţa asupra poeţilor ardeleni. Într-un 
amplu volum sunt dezvăluite raporturi 
între Eminescu şi romantismul german 
(1986). Cititorul află ce datorează şi 
cum asimilează poetul nostru cele dato-
rate unor maeştri ca Richter, Holderlin, 
Novalis, şcolii din Heidelberg, roman-

tismului târziu. Înainte 
de romantism, Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga 
a studiat cu insistenţă 
Renaşterea, sub al că-
rei generic a editat două 
volume, subintitulate 
respectiv Umanismul şi 
dialogul artelor (1971) 
şi Umanismul şi desti-
nul artelor (1975). La 
Renaştere, de altfel, în 
special la constituentul ei 
primordial, umanismul, 
raportează cercetătoarea, 
frecvent, faptele de cul-
tură şi creaţie prinse în 
obiectiv. Pe această cale, 
mai ales, literatura româ-
nă e proiectată constant 
pe fundalul universal, şi, 

în culegerile de studii şi articole, subiec-
te variate se integrează într-o unitate de 
viziune. Fenomenul românesc e privit 
ca element constitutiv al creaţiei întregii 
umanităţi, realizările de totdeauna ale al-
tor literaturi sunt atrase în aria de inves-
tigaţii îndeosebi prin acele dintre com-
ponente care au tangenţe cu spiritualita-
tea noastră sau care,   în cazul operelor 
exemplare de dată mai recentă, ar merita 
să-i fie integrate. Ideea structurantă din 
Valori şi echivalenţe umanistice (1973) 
e aceea că, niciodată, cultura noastră n-a 
ocolit “dominantele” europene, dar, în-
totdeauna, ea a păstrat un “unghi de în-
ţelepciune”, graţie căruia   şi-a asigurat 
o evoluţie firească, “împotriva excese-
lor sau a crizelor repede temperate”. Din 
perspectivă umanistică e abordată ope-
ra unuia din tragicii greci, în Sofocle şi 
condiţia umană (1974). O voluminoasă 
carte de călătorii (Grecia, Italia, Anglia, 
Suedia, Olanda, Franţa) se intitulează 
Periplu umanistic (1980). Stilistic, scri-
sul Zoei Dumitrescu-Buşulenga se re-
simte, natural, de pe urma stimulilor de 
natură circumstanţială: didactică, jurna-
listică, colocvială, sub a căror acţiune a 
luat fiinţă. Fiind iniţial, multe dintre ele, 
cursuri, articole, discursuri, comunicări 
la felurite simpozioane, din ţară şi străi-
nătate, textele se disting printr-o retorică 
adecvată oratoriei şi publicisticii.

Zoe Dumitrescu-Buşulenga, maica Benedicta - 90

Aniversări luminate
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arhimandrit Melchisedec 
VeLNic, Stareţul Mănăstirii Putna

Iată-ne întruniţi în Casa Domnească 
a Slăvitului Voievod Ştefan pentru a 
treia oară în memoria academicianului 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga - Maica 
Benedicta. Acum doi ani am spus că 
Maica Benedicta s-a ascuns în pământul 
Putnei precum bobul de grâu în pământ. 
Aşa cum bobul de grâu putrezeşte, dar 
din el răsare un spic din care apar alte 
boabe, care la rândul lor aduc rod, tot 
aşa şi Maica Benedicta, aşezându-se în 
pământul Putnei, iată că a început să ro-
dească, şi ne întâlnim pentru a treia oară 
într-un colocviu dedicat Sfinţiei Sale. 
Am spus “Sfinţia Sa”, căci academicia-
nul Zoe Dumitrescu-Buşulenga rămâne 
Maica Benedicta, odată cu această îm-
plinire a vieţii sale sufleteşti, intrarea în 
cinul monahal.

Dumnezeu a rânduit să ne întâlnim 
aici, la Putna, în 2009, când se împlinesc 
120 de ani de la moartea lui Eminescu. 
Ştim cu toţii strânsa legătură între 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi Mihai 
Eminescu. Ascultam odată un interviu 
al maicii, în care un tânăr o întreba: Care 
au fost iubirile dumneavoastră, doamnă 
academician? lar ea răspundea: În afa-
ră de Apostol, soţul meu, l-am iubit pe 
Mihai. L-am iubit pe Mihai Eminescu. 
Şi, într-adevăr, parcurgând viaţa, par-
curgând opera lui Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, vedem că ea a rămas o îndră-
gostită de Mihai Eminescu, de cuvântul 
lui Eminescu, de poezia lui, de ceea ce a 
creat şi a lăsat marele poet naţional pen-
tru neamul nostru românesc.

De aceea, împlinindu-se 120 de ani 

de la moartea lui Mihai Eminescu, ne 
întâlnim anul acesta sub semnul lui, de-
dicându-i acest colocviu în întregime.

Titlul întâlnirii noastre este În 
căutarea absolutului: Eminescu. 
Dintotdeauna omul a tins spre înălţimi; 
chiar şi atunci când omul s-a ascuns de 
faţa lui Dumnezeu pentru ca să-şi ascun-
dă greşalele sale. Şi mintea mi-a fugit, 
de când s-a stabilit titlul acesta, la pro-
topărinţii noştri, la Adam şi Eva, care, 
în răcoarea serii, după ce încălcaseră po-
runca ascultării, s-au ascuns de faţa lui 
Dumnezeu. Şi Dumnezeu era Acela care 
îi căuta. M-am ascuns de faţa Ta, căci 
m-am temut şi sunt go/, spune omul. Şi 
Dumnezeu se apropie de el şi-i spune: 
Cine a spus că eşti got? Căci Eu, iată, 
te caut, sunt în preajma ta. Deci avem 
mai întâi o căutare a omului de către 
Dumnezeu. Apoi căutarea mitului, tin-
derea lui spre Dumnezeu, este o lucrare 
teandrică, adică împreună lucrătoare: a 
lui Dumnezeu şi a omului.

Şi Mihai Eminescu a cunoscut o că-
utare, şi Zoe Dumitrescu-Buşulenga a 
cunoscut o căutare, şi noi toţi căutăm 
mereu, tindem mereu spre bine, spre 
frumos, spre absolut, tindem mereu spre 
locul acela de unde am venit, căci sun-
tem zidiţi după chipul Lui şi tindem me-
reu spre asemănarea cu El.

Iată un cuvânt al Fericitului Augustin 
despre căutare şi despre aflare:

Târziu de tot Te-am iubit, o, Tu, 
Frumuseţe atât de veche, şi totuşi atât de 
nouă, târziu de tot Te-am iubit. Şi iată că 
Tu Te aflai înăuntrul meu, iar eu în afa-
ră, şi eu acolo, in  afară, Te căutam şi 
dădeam năvală peste aceste lucruri fru-
moase pe care Tu le-ai plămădit, eu, cel 
lipsit de frumuseţe. Tu erai cu mine, dar 

eu nu eram cu Tine; mă ţineau departe 
de Tine acele lucruri care, dacă n-ar fi 
fost întru Tine, nici n-ar fi existat. M-ai 
chemat şi m-ai strigat şi ai pus capăt 
surzeniei mele. Ai fulgerat şi ai strălucit 
şi ai alungat orbirea mea; ai răspândit 
mireasmă şi eu am inspirat şi acum Te 
urmez cu înfocare; am gustat din Tine şi 
acum sunt înfometat şi însetat după Tine; 
m-ai atins doar şi m-am şi aprins de dor 
după pacea Ta.

Recunoaşteţi textul, este din Confe-
siunile Fericitului Augustin. Aş îndrăzni 
să spun că acest zbucium lăuntric prin 
care a trecut Fericitul Augustin în cău-
tarea lui, în căutarea lui Dumnezeu, îl 
găsim şi la Eminescu. Şi îl găsim şi la fi-
ecare dintre noi. Căci îl căutăm şi atunci 
când îl găsim, rostim din toată inima Am 
văzut lumina cea adevărată, am primit 
Duhul cel ceresc. Aceste cuvinte le va fi 
rostit şi robul lui Dumnezeu Mihai după 
ce s-a împărtăşit cu Sfintele Taine, cu 
Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, 
la Mănăstirea Neamţ, într-o zi de Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril, ziua nume-
lui său, aşa cum se menţionează într-o 
însemnare de pe un Ceaslov. A gustat şi 
el atunci şi alte dăţi pacea lăuntrică deo-
sebită pe care o dă numai trăirea adâncă 
în Dumnezeu. Căci lumina Una, lumina 
cea adevărată este lumina care vine de 
la Dumnezeu, care se sălăşluieşte întru 
noi precum un mărgăritar de mare preţ 
înăuntrul inimii; numele lui Iisus este 
mărgăritarul cel de preţ pe care îl cău-
tăm şi-l aflăm. În momentul când îl că-
utăm, deja L-am şi aflat. Căci dacă nu 
L-am fi aflat, nu L-am fi căutat: dacă nu 
aflăm numele lui Iisus, nu-l Căutăm.

Cred că şi marele nostru poet, ca şi 
cea care a vorbit atât de frumos despre el, 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga l-a aflat. De 
aceea, când în 5 mai, cu trei ani de zile 
în urmă, când intra pe poarta mănăstirii 
trupul neînsufleţit al academicianului 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, eu aveam 
să rămân sincer uimit de zâmbetul şi de 
bucuria care erau pe faţa ei; şi nu era 
altceva decât zâmbetul şi bucuria întâl-
nirii, a regăsirii pentru totdeauna, a îm-
plinirii pentru totdeauna. Un cuvânt din 
Evanghelie spune: Dumnezei sunteţi. Ei 
bine, în căutarea absolutului, în căutarea 
lui Dumnezeu, omul tinde mereu şi când 
îl găseşte, atunci devine un dumnezeu 
după har. Se aşează în Dumnezeu şi se 
odihneşte în Dumnezeu şi Dumnezeu se 
odihneşte în el...
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ALa o sută de ani de la în-
truparea sa în cea dintâi 
creaţie dintr-o suită de 
opere îndelung meşte-

şugită de marele sculptor Constantin 
Brâncuşi - cel al cărui nume e în mai 
toate muzeele şi cataloagele lumii în-
soţit de precizarea „francez, de origine 
română/născut în România”-, Măiastra 
a biruit criza şi crizele, indiferenţa cva-
si sinucigaşă a responsabililor cu soarta 
culturii româneşti şi a reuşit să adune, 
pe 22 septembrie 2010 o mulţime im-
presionantă. Într-un Bucureşti frământat 
de probleme grave, de mişcări sociale 
de amploare, la manifestarea dedica-
tă artistului şi creaţiei aniversate a luat 
parte un impresionant număr de specia-
lişti în cercetarea creaţiei şi vieţii acestui 
geniu, mesager al spiritualităţii româ-
neşti în cele patru zări ale lumii, veri-
tabil brand de ţară, pe lângă care frunza 
bicisnică nici să pălească şi să pice nu 
poate. În somptuoasa Sală de Marmură 
a Cercului Militar Naţional, gazdă ex-
celentă, şi de astă dată, a unei manifes-
tări culturale de ţinută, la Simpozionul 
internaţional Brâncuşi-centenarul 
Păsării Măiestre s-au adunat mulţi 
dintre cei care se preocupă cu seriozi-
tate de artă şi cultură. Chiar dacă unii 
dintre aceştia se confruntă şi ei cu grijile 
unui trai decent -într-o Românie răpusă 
de neputinţă, neştiinţă şi reaua voinţă a 
guvernanţilor-, cu tristeţea de a-şi vedea 
tot mai greu editate studiile şi cărţile, 
pentru a căror apariţie fac uneori eforturi 
supraomeneşti, nu au pregetat să partici-
pe la acest omagiu adus lui Brâncuşi şi 
Măiestrei. O manifestare decentă, seri-
oasă, deci... fără presă. Aici era vorba 
de Brâncu, nu de Bote, de Măiastra, nu 
de vreo divulice tembeloidă, erau per-
sonalităţi culturale, nu saltimbanci po-
litici, se spuneau lucruri inteligente, nu 
nerozii cu iz de bârfă balcanică, în con-
cluzie, neinteresant pentru ratingul tele-
viziunilor şi pentru tabloidele colorate 
precum sorcova. Absenţa mass-media 
de la lucrările simpozionului, cu foarte 
mici excepţii, a fost remarcată în cuvân-
tul său de deschidere a lucrărilor şi de 
cristian constantin Poteraş, primarul 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, 
co-organizatoare a manifestării, alături 

de Liga culturală, al cărei preşedinte, 
prof.dr. Victor crăciun a şi moderat 
prima parte a întrunirii. Un cald cuvânt 
de salut, în calitate de gazdă, a adresat 
Ministrul Apărării, Gabriel Oprea, prin 
intermediul purtătorului său de cuvânt, 
maiorul constantin Spânu, iar din 
partea Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional s-a adresat par-
ticipanţilor Ministrul Secretar de Stat 
loan Timiş. Graţie legăturilor perma-
nente pe care Liga culturală le are cu 
forurile mondiale culturale, a fost trans-
mis un cuvânt din partea doamnei irina 
Bokova - Director General al UNESCO, 
rostit de prof.dr. dumitru Preda, fost 
Ambasador al României la UNESCO. 
Lui Nicolae Manolescu apolzan, cel 
care ne reprezintă astăzi la această in-
stituţie, cantonat într-un elitism sterp şi 
păgubos, pare să nu-i placă nimeni şi 
nimic de acasă. Reacţionează în mani-
era exclusivistă, moştenită probabil pe 
linie paternă. Prietenii şi inamicii, mai 
ales, ştiu de ce spunem asta! Comitetul 
Naţional pentru UNESCO, printr-un 
reprezentant al său, a exprimat bucuria 
că, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul al-
tor aniversări importante de pe agenda 
culturală a românităţii, Liga a reuşit 
să aducă alături instituţii fundamentale 
precum academia Română - Fundaţia 
Naţională pentru Ştiinţă şi artă, aso-
ciaţii culturale ale românilor din diaspo-
ră, făcând astfel posibil ca evenimentele 
şi personalităţile omagiate să se reflecte 
şi mai adânc în conştiinţa acelora care, 
chiar şi departe de ţară, simt şi gândesc 
în spiritul neamului. După această pri-
mă parte dedicată mesajelor şi saluturi-
lor, acad. eugen Simion a deschis seria 
comunicărilor ştiinţifice, evocând ală-
turi de personalitatea lui Brâncuşi şi pe 
aceea a altui mare oltean, poetul Marin 
Sorescu, alături de care a avut ocazia să 
vadă una dintre marile expoziţii retros-
pective Brâncuşi, vernisată cu ceva ani 
în urmă la Paris, cu opere aduse din ma-
rile muzee ale lumii, amintindu-şi chi-
pul străluminat al scriitorului, pe atunci 
şi Ministru al Culturii, care la final, vă-
zând mulţimea de oameni fermecaţi de 
arta lui Brâncuşi, rostea entuziasmat 
„Am reuşit! Am reuşit!”. Strigătul de iz-
bândă viza nu doar arta marelui sculptor, 

ci o veritabilă victorie a spiritualităţii 
româneşti. În treacăt fie spus, astăzi, în 
capitala Franţei, aceste biruinţe ale ro-
mânilor în artă, în ştiinţă şi tehnică sunt 
uitate, pălesc pe lângă ”izbânzile” pe 
tărâmul infracţionalităţii unor cetăţeni 
români care însă nu reprezintă fiinţa ro-
mânească în ansamblul ei. Dar să nu ne 
întristăm, căci ceea ce a urmat după ex-
cursul domnului acad. Simion a fost un 
veritabil prilej de bucurie: acad. Serge 
Fauchereau (Franţa), fost comisar 

Cristiana CRĂCIUN

Centenar Brâncuşi - pasărea măiastră
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pentru artă la Uniunea Europeană, a 
încântat auditoriul numeros - între care 
trebuie să remarcăm şi prezenţa unor 
adolescenţi, realmente interesaţi de 
ceea ce se discută, nu aduşi cu japca, 
elevi ai Grupului Şcolar Industrial Sf. 
Pantelimon -, cu o conferinţă pe tema 
Măiastra şi domnişoara Pogany. 
Scânteieri de gând, treceri subtile de la 
o temă la alta, totul într-o logică şi o ex-
presie absolut fascinante! Destinul ar-
tistic al uneia dintre cele mai cunoscute 
sculpturi, prin care Brâncuşi a impus 
în lume nu doar transfigurarea plasti-
că, metamorfoza unică a unui străvechi 
mit traco - geto - dacic - românesc, ci şi 
vocabula Măiastra, sub care opera este 
denominată în toate limbile Pământului, 
a fost evocat de: acad. Mihai cimpoi, 
prof. dr. Paul Rezeanu, prof. dr. ion 
Mocioi, muzicolog dr. Viorel cosma, 
prof. dr. constantin Zîrnescu, prof. 
dr. Victor crăciun, preot Constantin 
Târziu, parohul Bisericii Ortodoxe 
Române din Paris, prof. dr. Nicolae 
Georgescu, ion de Hondol (S.U.A.), 
Remus Botar (Austria), Prof.univ. 
dr. Nicu Vintilă,de la Universitatea 
„Spiru Haret” Bucureşti, Nadia Marcu 
Pandrea, prof. dr. Tudor Nedelcea, 
Sorana Georgescu Gorjan,. Petre 
Gigea Gorun, conf. dr. Adrian 
crăciunescu, Ştefan Stăiculescu, 
prof. dr. Zenovie cârlugea, ilarie 
Hînoveanu, Viaceslav Samoşkin, 
conf. dr. adrian Kuciucu, prof. dr. 
Marian Barbu, Gheorghe Anca, Pavel 

ţugui, cristiana crăciun, Gheorghe 
Ştefan Samoilă, prof. irini Nanushi 
şi dr. Kopi Nanushi (Albania), gen. 
(r.) dr. Mircea chelaru, Jacqueline 
delaunev (Franţa), prof. dr. Kucian 
Gruia, Mihai Şurubaru, prof. Ligia 
Podorean eksrom (Suedia), Horia 
Muntenuş, Florea Firan, Petre 
Răcănel (Germania), dan Lupescu... 
şi sper că din această lungă listă de 
vorbitori nu am omis pe niciunul din-
tre distinşii cercetători ai vieţii şi operei 
sculptorului. O zi cu dezbateri şi inter-
venţii interesante, cu controverse şi noi 
străluminări ale acestei generoase teme, 
care a traversat cea mai mare perioadă 
din activitatea artistică a marelui sculp-
tor, o zi în care, aş spune că, la întreba-
rea ce ne bântuie de secole, ce va fi fost 
mai întâi, oul sau pasărea, răspunsul a 
părut simplu, firesc: mai întâi au fost 
Brâncuşi şi Măiastra sa, Păsările de 
aur şi cele din Văzduh, pornite din 
timpi mitici într-un zbor sculptat de 
gorjanul, francez prin adopţie, dar cu 
sufletul de român pe veci, către un vi-
itor fără de limite temperate. Căci dacă 
pe un subiect ori altul discuţiile au stâr-
nit uneori contradicţii, concluzia unani-
mă a fost aceea că, atâta timp cât pe pă-
mânt vor exista oameni, nu vor conteni 
să contemple graţia zborului Păsărilor 
lui Brâncuşi.

Joi 23 septembrie, participanţii la 
Simpozion au vizitat în cursul dimine-
ţii Biserica Mavrogheni, în corul căre-
ia a cântat şi constantin Brâncuşi, pe 

vremea când studia la Academia de Arte 
Frumoase. Preot paroh prof. dumitru 
Pintea, le-a desluşit cu răbdare şi pri-
cepere tainele lăcaşului şi ale legături-
lor artistului cu acest colţ de sfinţenie, 
aflat la doar doi paşi de zbuciumată 
Piaţă a Victoriei. (Sper că nu a Victoriei 
Guvernelor Boc, prea multe şi prea de-
geaba, asupra României şi cetăţenilor 
ei!). Vizita la Muzeul de Artă s-a deru-
lat fără implicarea muzeografilor, deşi 
fuseseră anunţaţi din timp. Nu că ar fi 
fost nevoie ca acestor specialişti de mar-
că să li se dea explicaţii, dar măcar din 
mândria de a avea în custodie opere ale 
lui Brâncuşi! Ce să faci, asta e, Serge 
Fauchereau remarca luxul pe care şi-l 
permit românii, de a fi într-o „dulce in-
conştienţă” vis-â-vis de marile valori 
culturale şi ştiinţifice, singurele care ne 
pot individualize în concertul european 
şi mondial al popoarelor. Şi asta pentru 
că la „capitolul cultură românii stau mai 
mult decât bine, în comparaţie cu alte 
mari seminţii”. Totuşi, ignorarea acestor 
valori poate fi nu doar o „dulce incon-
ştienţă”, ci chiar o indolenţă, neplăcută 
lipsă de bun simţ, asta în opinia mea, 
nu a savantului Serge Fauchereau, atât 
de vizibil legat de România. Dezvelirea 
Plăcii Memoriale a evenimentului, în 
cartierul constantin Brâncuşi, în pre-
zenţa lui cristian constantin Poteraş, 
Primarul Sectorului 6 al Bucureştilor, 
instituţie devenită partener tradiţional 
al unor manifestări culturale de pro-
fundă şi serioasă consistenţă, lansarea 
albumului Măiestrele şi Brâncuşi, 
discuţiile şi dezbaterile au încheiat eta-
pa bucureşteană a singurei manifestări 
care a celebrat aniversarea la centenar 
a uneia dintre sculpturile care au mar-
cat o cotitură în arta lumii: Pasărea 
Măiastră. Ecou transfigurat în mar-
mură al altei izbânzi româneşti, petre-
cute în 1906, sub semnătura lui Traian 
Vuia: primul zbor autopropulsat 
cu un aparat mai greu decât aerul. 
Avionul lui Vlaicu, apoi cel cu reacţie 
al lui Coandă au făcut istorie într-un 
domeniu al ştiinţei care a revoluţionat 
veacul XX. Pasărea Măiastra a anun-
ţat revoluţia artei moderne. Zburăm, 
iată, ba cu gândul şi arta, ba aievea, de 
mai bine de un secol... Să ne ferim de 
nedoritul, nedreptul picaj e de acum 
problema noastră, a celor ce vieţuim în 
acest trist 2010.

Bartolome Esteban Murillo – Adoraţia păstorilor
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Prof. Silviu MIHĂILĂ 

Jean-Dominique Bauby,
Scafandrul şi fluturele*

sau despre  limitele “indicibile” ale metamorfozei umane

Lectorii acestei poveşti 
vor fi, probabil, uimiţi 
să afle că aceasta este 
doar cea de a doua 

carte a autorului, scrisă imediat după 
apariţia celei dintâi în 1994 (Jean-Do-
minique Bauby, Raoul Levy, un aven-
turier du cinema, Lattès, Paris) şi că 
autorul a fost o viaţă întreagă jurnalist, 
mai exact, redactor-şef la revista Elle. 
Cartea câştigă prin formula narativă 
adoptată şi prin situarea discursului pe 
coordonatele exerciţiului de “mărturisi-
re”, de confesiune, vădind în acest sens 
un pronunţat caracter memorialistic. La 
o primă vedere, lectura acestor memorii 
poate fi, cu uşurinţă, încadrată la graniţa 
dintre ficţiune şi autobiografie; e greu a 
crede că întreaga poveste este construită 
la un grad absolut de autenticitate, chiar 
dacă pactul cu ficţiunea este dezminţit 
încă de la început: “Publicat cu doar câ-
teva zile înaintea morţii autorului, victi-
mă a unui accident vascular, Scafandrul 
şi fluturele este una dintre cele mai zgu-
duitoare poveşti despre viaţă. leşit din 
comă, dar paralizat cvasicomplet, cu o 
singură pleoapă, stânga, mobilă, Jean-
Dominique Bauby «dictează» această 
carte.” (v. coperta a Il-a).

Viaţa lui Jean-Dominique Bauby se 
schimbă radical în urma unui accident 
vascular pe 8 decembrie 1995. Reuşes-
te să depăşească starea de comă adân-
că în care s-a aflat, însă toate funcţiile 
motrice îi sunt distruse. Moare doi ani 
mai târziu, pe 9 martie 1997. Uimitor 
de dureros, J. D. Bauby atinge limita 
disperării şi a repulsiei umane în faţa 
noului sindrom de care se face purtă-
tor: locked-in. Devine, cu alte cuvinte, 
o “legumă”... în viaţă, un “om” “închis 
în sine”, lipsit de orice contact cu lumea 
în care trăieşte: “nu mai poate mişca, 
mânca, vorbi şi nici măcar respira fără 
ajutor. În tot acest corp inert, mai mişca 
un singur ochi. Acest ochi - stângul - e 
legătura lui cu lumea, cu ceilalţi, cu via-
ţa. Acest ochi îl ajuta să scrie cartea.” 
(p. 2). Jurnalul redă într-un mod sincer, 
direct şi surprinzător viaţa “pacientului” 
în urma accidentului care avea “sa-i 

amortizeze” întreaga existenţă umană, 
iar pentru cititori, propune o reconside-
rare a categoriei individualului, a fiinţei 
umane ca entitate creată sub postulatul 
latin: “Carpe diem!”, adică o revalori-
zare a micilor bucurii ale vieţii pe care, 
de multe ori, le trecem aşa de uşor cu 
vederea şi faţă de care se instalează trep-
tat plictisul şi angoasa automutilării fi-
zice şi sufleteşti. Pare să ne atenţioneze 
J. D. Bauby cu privire la “minunea” de 
a exista şi de a fi om, despre cum putem 
întreprinde lucruri care - banale părând 
la o primă vedere - devin odată cu pier-
derea lor indispensabile, ceea ce va şi 
duce la pierderea de sine a eroului, la 
autodistrugerea ontologică: “acum când 
să fac saltul periculos în propriul meu 
trecut, simt că ameţesc. Nu ştiu de la ce 
capăt să apuc orele acelea apăsătoare şi 
inutile, imposibil de adunat, întocmai ca 
biluţele de mercur dintr-un termometru 
frânt în două. Cuvintele se eschivează. 
Cum să evoci graţia şi căldura trupului 
tânăr al brunetei înalte lângă care te-ai 
trezit pentru ultima dată, fără să-i acorzi 
atenţie, aproape morocănos? Totul era 
cenuşiu, păstos şi resemnat: cerul, oa-
menii, oraşul hărţuit de mai multe zile 
de greve din Transporturi. Alături de 
milioanele de parizieni, eu şi Florence 
intrăm în malaxorul încâlcit al zilei, cu 
privirile goale, cu feţele trase, ca nişte 
zombi. Executăm mecanic toate gestu-
rile acelea, care, astăzi, mi se par mira-
culoase: să te bărbiereşti, să te-mbraci, 
să-ţi bei ciocolata...” (v. coperta a IlI-a).

Odată devenit prizonier al propriu-
lui trup, Jean-Dominique începe o nouă 
viaţă, una întru suferinţă, fiind condam-
nat să depindă de cei din jur pentru orice 
dorinţă sau necesitate umană. Gesturile 
care altădată i se păreau mecanice şi 
uzate, devin acum adevărate “idealuri” 
greu de atins; de la acte fiziologice pre-
cum “minunea” de a înghiţi: “până una-
alta, eu aş fi în culmea fericirii dacă aş 
reuşi să înghit excesul de salivă care-mi 
inunda permanent gura.” (p. 16), la re-
flexe omeneşti (ne)condiţionate: “într-o 
zi, găsesc că e de-a dreptul nostim ca, 
la patruzeci şi patru de ani, să fii spălat, 

întors, şters şi înfăşat întocmai ca un 
nou-născut” (p. 20). Relaţiile cu cei-
lalţi bolnavi şi cu prietenii (de altădată) 
sunt şi ele prilejul unor “bucurii interzi-
se”: “petrec astfel suspendat, în fiecare 
dimineaţă, o jumătate de oră, ţeapăn, 
hieratic, de parcă aş evoca statuia Co-
mandorului, în ultimul act al lui Don 
Giovanni de Mozart. Dedesubt, râsete, 
poante, glume. Aş vrea şi eu să mă bu-
cur de toată veselia asta, dar, de îndată 
ce-mi îndrept singurul meu ochi înspre 
ei, tânărul, mamaia şi sărăntocul întorc 
cu toţii capul şi simt imperioasa nevoie 
de a fixa cu privirea dispozitivul antiin-
cendiu din tavan.” (p. 36) sau “Ai auzit 
că B. e legumă?, spune unul. - Sigur că 
ştiu. Da, e legumă, o legumă.” (p. 77). 
De asemenea, a lua masa reprezintă o 
adevărată probă de foc, ce înseamnă a 
mânca pentru un bolnav cu sindromul 
locked-in este, mai degrabă, o corvoa-
dă: “Şi, în fiecare zi, acelaşi brancar-
dier îmi urează cu veselie calculată un 
«poftă bună» pe post de «la revedere, pe 
mâine». Evident, e ca şi cum i-ai spune 
cuiva «Crăciun fericit!» pe 15 august 
sau «Noapte bună!» în toiul zilei. În opt 
luni, tot ce am putut înghiţi sunt câteva 
picături de apă cu lămâie şi-o jumăta-
te de linguriţă de iaurt, care s-a rătăcit 
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C oncomitent cu publicarea 
seriei de Fragmente critice, 
începută în 1998 şi ajunsă 
actualmente la cel de-al 

şaselea volum, Eugen Simion apărea 
editorial şi cu alte titluri. Atrag atenţia 

Ficţiunea jurnalului intim (I–III, 2001) 
şi Genurile biograficului, (I–II, 2008), 
studii în care autobiografia, jurnalul 
intim, memoriile, dosarul de existenţă 
devin o preocupare constantă. Într-una 
din prefeţe, autorul se confesa arătând 
că atracţia pe care o exercită asupra-i 
aceste genuri de frontieră, foarte la 
modă, însă neomologate deocamdată în 
sfera creaţiei literare este cu mult mai 
veche. Întoarcerea autorului (1981), 
Timpul trăirii, timpul mărturisirii 
(1977) şi Sfidarea retoricii. Jurnal ger-
man (1986) sunt primele care aparţin te-
maticii, în care se integrează şi cele mai 
recente două apariţii purtând semnătura 
criticului, ambele reeditări cu masive 
adăugiri: Tânărul Eugen Ionescu (2009) 
şi Scrisori către Aurora, Jurnalul scrii-
torului îndrăgostit. Marin Preda (2010). 
Instrumentele analizei, aplicate în stu-
diile din cărţile de mai sus, sunt clari-
ficatoare pentru intenţia criticului de a 
teoretiza pe marginea metaliteraturii şi 
implicaţiilor acesteia în fondul creaţiei. 
Se conturează, aşadar, îndelung meditat, 

un ciclu tematic, în care locul prim este 
consacrat analizei şi teoriei, cu scopul 
obţinerii unei sinteze asupra “poeticii” 
acestor genuri.

Mă întorc la Fragmente critice VI, 
cartea despre care scriu, constatând că 
planurile sunt aceleaşi. Mai exact, tex-
tele din acest volum, apărute iniţial în 
“Caiete critice”, “Cultura”, “Ziua”, în 
publicaţii culturale din provincie sau 
ca prefeţe ale unor cărţi, ca discursuri 
academice ori intervenţii rostite în va-
rii împrejurări culturale, suportă lesne 
o organizare sub auspiciile şi cu sem-
nificaţiile bănuite. Cele 540 de pagini, 
constituite în cinci secţiuni, refac volens 
nolens şi structura unui jurnal, fapt asu-
mat de autor, care, în Cuvânt înainte, îi 
menţionează prezenţa sub două aspecte 
tipologice: un jurnal critic, în care sunt 
consemnate cărţi, autori, portrete şi sce-
ne din viaţa literară, polemici; al doilea, 
jurnalul public, cu subiecte legate de 
moravurile societăţii româneşti, în “faza 
acestei interminabile, zgomotoase şi, în 
fapt, deprimante tranziţii”.

Temele şi temeiurile jurnalului cultural
Lucian CHIŞU

zgomotos undeva pe căile mele respira-
torii.” (p. 37). Dialogurile la telefon cu 
cei dragi sunt, mai de grabă, un monolog 
din partea celui aflat la celălalt capăt al 
firului, neexistând ivirea niciunui răs-
puns din partea suferindului, asemenea 
unui strigăt într-un pustiu sau într-o 
peşteră: “ma întreb uneori ce efect au 
oare dialogurile astea cu sens unic asu-
pra interlocutorilor mei. Ce mult aş vrea 
să am cum răspunde la telefoanele lor 
calde şi cu altceva decât numai cu tă-
cerea mea! Tăcere care pentru unii e de 
nesuportat. Draga de Florence nici nu-
mi vorbeşte dacă nu-mi aude mai întâi 
respiraţia zgomotoasă în receptorul pe 
care Sandrine mi-l ţine lipit de ureche. 
«Jean-Do, eşti acolo?», se nelinişteşte la 
celălalt capăt al firului, Florence. Ca să 
fiu sincer, din când în când, nici eu nu 
mai ştiu prea bine.” (P-42). 

În asemenea circumstanţe, realitatea 
pentru Jean-Dominique devine la modul 
ironic un vis, când nici măcar de pro-
priii copii nu se poate bucura; aceştia îl 
înconjoară cu dragoste, în timp ce tatăl 
lor deplânge starea precară a sănătăţii în 
care a ajuns şi ca re îi interzice gesturi 

absolut fireşti, paterne: “Baiatul meu, 
Théophile, stă cuminte aici, chipul lui 
e la cincizeci de centimetri de-al meu, 
iar eu, tatăl lui, n-am banalul drept de 
a-mi trece mâna prin părul lui des, de 
a-i ciupi ceafa catifelată, de a-i strânge 
în braţe, până la sufocare aproape, tru-
pul plăpând, moale şi cald.” (pp. 70-71). 
Joaca împreună cu copiii poartă însem-
nele morţii, ea se înscrie sub auspiciile 
thanaticului prin însăşi natura jocului 
jucat: spânzurătoarea, paralizia devin, 
analogic vorbind, prefigurări simbolice 
argheziene ce ne trimit cu gândul la poe-
zia De-a v-aţi ascuns...: “ «Jucăm spân-
zurătoarea?», mă-ntreabă Théophile şi 
eu i-aş răspunde că mi-ajunge că mă joc 
de-a parali zia. ..” (p. 70).

Romanul se încheie cu momentul 
în care J. D. Bauby dictează lui Claude 
gândurile ce vor alcătui cartea de faţă 
(infirmiera rosteşte alfabetul, iar Jean 
Dominique ajutat de pleoapa stângă, 
va opri şirul la litera care îl interesează; 
o clipire a pleoapei înseamnă nu două 
clipiri consecutive înseamnă da: asta 
e litera dorită, şi tot reia mecanismul 
până se formează cuvintele dorite, care 

vor forma frazele ce alcătuiesc, În fond, 
cartea). Este o dovadă în plus a faptului 
că o operă de artă, o creaţie - de orice 
fel - cere sacrificiu şi, aşadar, se plămă-
deşte, se clădeşte pe jertfă şi renunţare 
la sine. Debarasarea de costumul de 
“scafandru” reprezintă tocmai metafora 
pentru momentul eliberării din chingile 
suferinţei în care J.D. Bauby este nemij-
locit, închis. Iar libertatea de mişcare şi 
de simţire este portretizată prin ipostaza 
“fluturelui”, ca dorinţă de accedere spre 
bine, mai frumos, mai curat. Suferinţa 
scrie cartea... aşa cum cartea pecetlu-
ieşte autorul... “Metamorfoza” fiinţei 
umane devine o experienţă indecidabilă 
(protagonistul se simte, metaforic vor-
bind, şi scafandru şi fluture, în acelaşi 
timp sau nici scafandru, nici fluture), 
iar Scafandrul şi fluturele este o carte 
despre limitele de “nerostit” ale suferin-
ţei umane. În fond, o meditaţie asupra 
minunii de “A FI”.

* Jean-Dominique Bauby, Scafan-
drul şi fluturele, traducere din limba 
franceză de Lidia Bodea, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2008, 120 pp. Toate 
trimiterile s-au făcut la această ediţie.
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Aş adăuga explicaţiilor de mai sus, 
un amănunt important, deşi în privinţa 
acestuia Eugen Simion nu face nicio 
trimitere, fiindcă nu aparţine   strategiei 
sale editoriale. Cu alte cuvinte, amănun-
tul ţine oarecum de biografie, de im-
pactul personalităţii lui Eugen Simion 
în viaţa noastră literară, unde numele şi 
intervenţiile sale sunt primite şi comen-
tate în diferite tonuri, de la forme şi for-
mule de seducţie, până la reacţii, unele    
mai mult decât surprinzătoare. Nu doar 
opera, ci şi viaţa sa, persoana publică, 
se află frecvent în centrul atenţiei, cauză 
şi motiv pentru care se regăsesc în jur-
nal. Ca subiect involuntar, pătrunderea 
pare mai uşor de sesizat din ... exterior. 
Însumată, această privire din afară, ne 
dezvăluie în mod esenţial vârsta spiri-
tuală a criticului, tranşant despărţită de 
ceea ce în mod obişnuit numim datele 
biografice. Vigoarea intelectuală a pro-
fesorului este una absolut de invidiat. 
Din Convorbirile cu Andrei Grigor, 
aflăm că programul său de lucru începe, 
zilnic, în orele mici ale dimineţii, scri-
indu-şi textele care apar cu o ritmicitate 
aproape săptămânală. În parcursul di-
urn, profesorul face turul instituţiilor pe 
care le conduce, plecând de la Institutul 
“G. Calinescu” la Fundaţia Naţionala 
pentru Ştiinţă şi Artă, la “Caiete critice” 
şi ades la Academia Română. În acelaşi 
timp, îşi antrenează colaboratorii în pro-
iecte ambiţioase pe care, cu o tenacitate 
şi energie proprie entuziasmului vârstei 
tinere, le-a dus la capăt. Nu insist, ar fi 
de ajuns să amintesc coordonarea celor 
şapte volume din Dicţionarul General 
al Literaturii Române (2001-2007), in-
tegrala Caietelor Eminescu, sau cele 
trei volume din Cronologia vieţii lite-
rare (perioada 1944-1947), în curs de 
apariţie. (Şi cu toate acestea, în interviul 
acordat Ioanei Revnic, Eugen Simion 
mărturiseşte: “uneori sunt exasperat de 
încetineala mea”). Mi se pare firesc, 
prin urmare, ca axa temporală a unei ac-
tivităţi atât de laborioase, să coaguleze 
în jurul ei, publicistic şi editorial, şi sub 
forma disimulată a unui/unor jurnal(e). 
Fragmente critice VI, poate fi lecturat şi 
din perspectiva unui jurnal cultural con-
sacrat anilor noştri recenţi.

O altă caracteristică aparţinând natu-
rii şi manifestărilor criticului, este repre-
zentată de selecţie. Subiectele capitole-
lor Reflecţii despre literatură şi Jurnal 
public. Limitele compromisului sunt po-
lemice, în timp ce Portrete şi scene din 

viaţa literară se dezvăluie mai ales ca 
etalon calitativ. Dominată este totdeau-
na valoarea estetică, un criteriu esenţial 
pentru criticul Eugen Simion. Acesta îşi 
concentrează atenţia asupra subiectelor 
“mari” ale istoriei literaturii. Dezbaterea 
pe marginea fenomenului literar, îi con-
ţine cu prioritate pe G. Călinescu, Petru 
Dumitriu, Marin Preda, Constantin 
Noica, Octavian Paler, autori dispăruţi 
şi despre care noii procurori literari dis-
cută mult şi confuz în mediile literare. În 
privinţa acestora, Eugen Simion vine cu 
propria depoziţie, nu în calitate de sus-
ţinător fanatizat al lor, nici în calitate de 
martor al apărării, ci al dreptei măsuri şi 
punând pe cântarul faptelor epoca.

Unul dintre textele cele mai consis-
tente este Iluziile literaturii şi cârcotelile 
criticii, consacrat cărţii cu aproximativ 
acelaşi titlu, a lui Eugen Negrici, primi-
tă cu onoruri şi premii, în care fostul său 
student se raliază ideilor “actualităţii”, 
aşa cum acestea au fost vehiculate de 
istoricii care şi-au propus demitizarea 
istoriei şi culturii noastre. În acelaşi 
sens ideatic este scris şi Prăbuşirea 
miturilor?, în ambele autorul pledând, 
fără urme de agresivitate, ci mai degra-
bă defensiv în numele aceleiaşi drepte 
măsuri: “Miturile nu pot fi eliminate 
din imaginarul românesc pentru că ele 
exprimă, cum zice Eliade, «un mod de 
a fi în lume» sau un mod de a ne situa 
în lume. Fără ele vom fi mai lucizi, mai 
drepţi, mai creatori şi mai bravi în istorie 
? Vom fi în mod cert mai săraci. Adică 
fără o identitate precisă. Miturile nu ne 
ajută, evident, să trăim mai bine, dar ne 
ajută să respirăm mai liber şi, în preajma 
lor, să ne simţim mai liberi spiritual pen-
tru că miturile ne leagă de marea creaţie 
a lumii. Prin mituri noi ne întâlnim cu 
vechii greci”.

În pledoariile de aici, ca şi în altele 
din cuprinsul cărţii, spunând mai degra-
bă aluziv, Eugen Simion atrage atenţia 
asupra firescului situaţiei: ca să scrii 
despre literatură, ca şi despre spirit, 
atunci trebuie să iubeşti literatura.

Un alt titlu prezent în acest volum, se 
referă la Eminescu şi Constantin Noica, 
caz în care implicarea ... socială a criti-
cului a creat o situaţie de-a dreptul dra-
matică. Eugen Simion preia dezideratul 
lui Constantin Noica şi duce la capăt o 
iniţiativă pentru care filosoful pledase 
ani buni în pustie. Redau argumentele 
celor doi, Constantin Noica şi Eugen 
Simion, prin cuvintele celui dintâi: 

“Este, în schimb, ceva care se poate 
face, care trebuie făcut şi care interesea-
ză mai mult decât o statuie, o catedră, 
un anuar, ceva care echivalează cu ope-
rele complete: este editarea întocmai, 
facsimilarea Caietelor lui Eminescu. 
Există, într-adevăr, în mijlocul nostru 
o comoară de care abia ne atingem, de 
teamă să n-o prăpădim: sunt 44 de caiete 
ale lui Eminescu... Aici este un labora-
tor, dacă vreţi, este subsolul geniului, 
dacă vreţi, este haosul germinativ”. Cât 
... haos a produs, mai apoi, finalizarea 
acestui proiect care, în privinţa marilor 
autori, fusese de mai mult timp fructi-
ficat în culturile franceză, engleză, ita-
liană, germană ? Nervi de primăvară 
şi Cu Eminescu [de mână] la D. N. A. 
sunt texte amare şi de revoltă, dar care 
evidenţiază statura de luptător, “cu oase 
tari”, a lui Eugen Simion.

Aceleiaşi facturi, de jurnal cultural, 
îi aparţine şi seria de portrete cuprinse în 
volum. Sunt numeroase şi nicidecum de 
circumstanţă, deşi aproape toate par a fi 
impuse literar de ceea ce latinii numeau 
res agenda. Literară, desigur. Unele con-
semnează, cum se spune, momentul du-
reros al despărţirii de prieteni. Evocările 
se referă la Grigore Vieru, Lucian Raicu, 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Matilda 
Caragiu, Ion Nicodim, Ovidiu Maitec, 
Virgil Candea, personalităţi culturale 
trecute în lumea umbrelor. Altele îi salu-
tă augural pe Al. Zub, Augustin Buzura, 
Fănuş Neagu, Adrian Păunescu, Dan 
Hatmanu, Mircia Dumitrescu, Dumitru 
Micu, Radu Beligan, în calitate de ca-
marazi ai luptei culturale. Capitolul 
emană puternic căldură intelectuală, fi-
neţe a sentimentelor şi comprehensivă 
solidaritate literară.
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Ultimele două din cele cinci secţi-
uni ale volumului, conţin trei intervi-
uri acordate de Eugen Simion Ioanei 
Revnic (2008), lui Iulian Boldea şi 
Daniel Drăgan (2009) şi jurnalul danez 
(1968), întâiul în ordine cronologică, 
aşadar înaintea jurnalelor parizian şi 
german, dar ultimul ca apariţie edito-
rială. Jurnalul, ţinut cu prilejul primei 
sale călătorii în Occident - “oferită” 
de Zaharia Stancu -, începe cu evoca-
rea preşedintelui de atunci al Uniunii 
Scriitorilor, al cărui portret, în bună par-
te cunoscut şi din relatările altor scri-
itori, Eugen Simion îl completează cu 
duioase amintiri personale.

lată, din sumara trecere în revistă a 
conţinutului Fragmentelor critice VI, 
câteva argumente ca să includem volu-
mul în seria tematică anunţată la înce-
put. Nu pot ocoli, însă, faptul că Eugen 
Simion îşi subintitulează volumul Ne 
revizuim, ne revizuim..., situându-l aşa-
dar sub cunoscuta formulă lovinesci-
ană, care revine des în discursul critic 
de azi. Faţă de revizuirile inevitabile, 
care decurg din cerinţele fenomenului 
literaturii (“cine ştie să citească bine şi 

să judece drept revizuieşte în chip fa-
tal ceva: o opinie minimalizantă despre 
opera literară, o laudă nemeritată, o in-
terpretare falsă a simbolurilor din inte-
riorul textului etc.”), criticul stăruie şi 
asupra revizuirii morale, inevitabilă, şi 
ea, în epoca post-totalitară. Dar, Eugen 
Simion observă că “această operaţiune 
necesară s-a transformat, după decem-
brie 1989, în altceva ce nu mai are de-a 
face cu spiritul critic. A devenit un exer-
ciţiu la îndemâna publiciştilor care îşi 
varsă săptămânal fierea prin gazete şi 
contestă de-a valma pe marii scriitori 
sperând să le ia locul” Este argumentul 
pentru care ne revizuim, ne revizuim..., 
în accepţiunea jurnalului, se încar-
că de ironia ploieşteană a maestrului 
Caragiale.

Câteva dintre concluziile acestui 
volum, compus arhitectural din tex-
te ce pot fi lesne disimulate în cronică 
sau jurnal (cultural) contemporan, sunt 
demne de tot interesul. Opinia criticului 
este că aceşti ani sunt marcaţi de politi-
zarea masivă a lumii româneşti, pe de 
o parte, iar de alta de “eliminarea pro-
gresivă a discursului identitar, înlocuit 

cu o contestare insistentă a miturilor 
naţionale şi chiar a spiritului naţional 
pe motiv că toate acestea au încurajat, 
în trecut, izolarea noastră intelectuală 
şi reprezintă azi o piedică în calea eu-
ropenizării (mondializării) noaste”. La 
acestea, aş adăuga descurajanta ruptură 
între generaţiile literare şi schimbarea 
statutului scriitoricesc, topit în masa 
amorfă a socialului, unde organismul 
cultural şi-a pierdut individualitatea. 
Unii “traduc” aceste schimbări ca sem-
ne ale progresului şi le apreciază carac-
terul inevitabil, prin atitudini pragmati-
ce. Alţii, foarte puţini, în rândul cărora 
profesorul Eugen Simion ocupă un loc 
distinct, atrag atenţia, cu obstinaţie, asu-
pra unui adevăr rostit de Goethe, anume 
că “viitorul este plin de trecut”.

De aceea, invoc în final, dar nu în 
ultimul rând, temeiul scriiturii critice a 
lui Eugen Simion: ca să te ocupi de lite-
ratură, este obligatoriu s-o iubeşti.

1 Eugen Simion, Fragmente cri-
tice, VI (Ne revizuim, ne revizuim...), 
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi 
Artă, Bucureşti, 2009.

N u se ştie, în 
timp, când a apă-
rut obiceiul de a 
se serba cumpăna 

dintre ani (probabil de când s-a stabi-
lit ca anul nou să înceapă la 1 ianuarie 
şi nu la 1 martie cum era în antichita-
te) de a se da o amploare, o risipă, un 
fast, o bucurie de nestăvilit sărbătoririi 
revelionului.

De ce trebuie neapărat să aşteptăm 
înfriguraţi (la propriu şi la figurat) noap-
tea de 31 decembrie spre 1 ianuarie pen-
tru a sărbători?

De ce nu putem să facem aseme-
nea sărbători şi în alte perioade ale 
anului mult mai faste şi mai propice 
distracţiei?

Se cheltuie sume imense pe tot fe-
lul de alimente şi preparate, pe dulciuri, 
băuturi, şampanie, ornamente, toalete 
scumpe, cadouri, telefoane şi mesaje 
de felicitare, dar câte asemenea inuti-
lităţi nu se risipesc degeaba pentru că 
mai mult de jumătate din preparatele 
pentru masa de revelion se aruncă fiind 
deja perimate a doua sau a treia zi iar 

stomacurile noastre ghiftuite într-una de 
la Crăciun până la Anul Nou, ba chiar 
până după Sfântul Ion, sunt deja supra-
aglomerate, suprasaturate şi nu mai ac-
ceptă decât zeama de varză.

Toate aceste pregătiri le consider 
false şi de prost gust, nu poate ţine de 
raţiunea omenească să te bucuri de un 
fleac cum este Anul Nou.

De abia aşteptăm să scăpăm de anul 
vechi pe care îl considerăm ca nefast, 
deşi poate ne-a adus şi bucurii deosebi-
te, îl negăm pur şi simplu, îl ignorăm, îl 
şi împuşcăm cu satisfacţie animalică aş-
teptând anul ce vine care, de regulă, este 
mult mai rău decât cel care a trecut.

Cred că în seara de revelion nu tre-
buie să te bucuri ci dimpotrivă, să te 
întristezi, să-ţi pară rău că au trecut în 
zbor anii şi îi risipim cu nonşalanţă cu 
multă uşurinţă, să suferi, să plângi, să fii 
pesimist, să ai presimţiri sumbre pentru 
un viitor incert.

Nu trebuie să uităm că fiecare an 
care trece se adaugă la alţii şi alţii care 
la fel au trecut, că îmbătrânim şi ne 
apropiem de moarte, că ne creşte burta 

şi chelia, ne cocoşăm, se acumulează 
bolile care ne gârbovesc, ni se modifi-
că fizionomia, nu ne mai funcţionează 
toate organele, ne deplasăm mai greu iar 
puterile ne lasă în schimb suferinţele in-
erente vârstei se amplifică.

Ne îmbătrânesc copiii pe care i-am 
dori să fie mereu tineri, ne îmbătrânesc 
nevestele, se împuţinează anii, se împu-
ţinează banii, se anchilozează articulaţi-
ile şi în loc să ne odihnim pierdem nopţi 
în aburi de sarmale şi alcool.

Nu este motiv de bucurie ci de re-
flecţie faţă de o sărbătoare sau petrecere 
inutilă.

În tot cuprinsul anului nu ne facem 
timp să comunicăm să ne adresăm urări 
de bine şi sănătate dar ne năpustim pe 
telefoanele mobile şi pe calculatoare şi 
expediem în neştire mesaje care de care 
mai „poetice” de parcă ar fi o competi-
ţie pe viaţă şi pe moarte când în loc să 
ne ignorăm în timpul anului am putea să 
ne mai şi felicităm măcar pentru simplul 
fapt că mai suntem în viaţă.

Nicu VINTILĂ

Petrecere inutilă
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Î ncearcă Luminiţa 
Pantya să gloseze 

pe marginea prozelor 
lui Ion Agîrbiceanu şi 

Pavel Dan în volumul Fantasticul în nu-
velele lui Ion Agîrbiceanu şi Pavel Dan, 
Ed. Emia, Deva, 2010. Invitându-ne la 
un periplu...rapid şi sumar prin fantasti-
cul din opera celor doi scriitori, autoarea 
încearcă să arate cum I.A. şi P.O. valori-
fică în scrierile lor fondul nostru arhaic.

După “capitolul introductiv” (moti-
varea temei), trecând în revistă “coor-
donatele scrisului” cercetătoarea caută 
să identifice acele date biografice care 
pot motiva prezenţa fantasticului în tex-
tele celor doi prozatori. De la primele 
pagini ne dăm seama de modul de lu-
cru al autoarei: enunţuri telegrafice cu 
valoare de axiome proptite solid cu ex-
trase din importanţi critici care au scris 
despre cei doi scriitori. Cred că aspectul 
urmărit de autoare în capitolul respectiv 
este trecerea de la etnograficul încărcat 
moral al lui I.A. la cel tragic al lui P.O. 
Din păcate nu-i prea reuşeşte mişcarea. 
Şi încă o observaţie: sunt cazuri de fo-
losire inadecvată a unor cuvinte, cu ur-
mări asupra formulării critice: “Pavel 
Dan depăşeşte realismul lui Slavici, 
Agîrbiceanu şi Rebreanu prin ceea ce 

s-a numit «viziunea ambiguă», o foarte 
inteligentă dozare a lirismului şi fantas-
ticului”. În locul lui depăşeşte nu era 
mai potrivit se deosebeşte ori se dife-
renţiază? Formularea poate induce ide-
ea că realismul lui Slavici şi Rebreanu 
ar fi inferior celui din proza lui P.O. şi 
lexemul lirismului e ambiguu în fraza 
respectivă.

Urmează două capitole (“3. 
Miraculosul mitico-magic în nuvelistica 
românească”; “4. Spaţiu, timp, cauzalita-
te în imaginarul folcloric”) teoretice ne-
cesare în economia studiului. Autoarea 
mânuieşte şi ansamblează cu dexteritate 
citatele şi trimiterile bibliografice. Dacă 
tot am ajuns la problema bibliografie, 
nu pot trece peste o întrebare: de ce lip-
sesc câteva titluri româneşti precum: 
“Între imaginar şi fantastic în proza ro-
mânească” (1987) de Nicolae Ciobanu; 
“Agîrbiceanu şi demonii” (ultima edi-
ţie la Ed. Paralela 45, 2001) de Cornel 
Regman; “Feţele fantasticului” de Sergiu 
Dan (Ed. Paralela 45, 2005; - e folosită 
doar ediţia din 1973, “Proza fantastică 
românească”) “Proza fantastică româ-
neasca” (Ed. Paralela 45,2005) de llea-
na Ruxandra Popescu. Sau, chiar dacă 
nu au în obiectiv fantasticul, studii ca 
“Pavel Dan - zborul frânt al unui destin” 

(1986) de Ion Vlad şi “Pavel 
Dan - prozatorul Câmpiei 
Transilvane” (2007) semnat 
de Constantin Cubleşan, con-
ţin idei şi sugestii ce puteau fi 
valorificate.

Luminiţa Pontya oferindu-
ne un inventar al credinţelor, 
superstiţiilor, ritualurilor din 
tezaurul arhaic prezente în nu-
velele celor doi scriitori uneori 
încalcă graniţa dintre comen-
tariul literar şi cercetarea soci-
ologică a etnograficului: ori ne 
situăm şi ne menţinem în ficţi-
unea literară ori facem cerce-
tare socio-etnografică, dar nu 
le amestecăm, nu le substituim 
una prin cealaltă. Chiar dacă e 
amplă, pentru a ne susţine opi-
nia trebuie să citez o mostră: 
“Unor scriitori precum Pavel 
Dan şi Ion Agîrbiceanu, care-
şi propun să zugrăvească fidel 
şi complex viaţa ţărănească, 

era cu neputinţă să nu le apară întreaga 
suită de credinţe şi superstiţii şi de impli-
caţii mistice sau supranaturale care pân-
deau sufletul naiv al omului de la ţară. 
Starea de incultură, înapoierea în care 
a fost ţinut satul vreme îndelungată au 
alimentat din abundenţă credinţele fan-
tastice de tot soiu. Pus în faţa fenomene-
lor naturale şi sociale, ţăranul având la 
îndemână un aparat de cunoaştere foarte 
rudimentar - era, fireşte, nevoit să le in-
terpreteze, să le afle rostul. Singurul său 
temei filosofic era religia, dar aceasta 
însăşi furniza multiple sugestii şi inter-
pretări primitive.” [Oare nu e mai corect 
să spui că religia creştină sub forma ei 
popular-folclorică a asimilat ceva din 
acest fond străvechi, păgân?] Ideea în 
sine a citatului nu o mai comentăm, şu-
brezenia ei este evidentă.

Capitolul care în loc să-mi alun-
ge dezamăgirile de până aici, dimpo-
trivă, mi le întreţine în continuare, cel 
care trebuia să constituie partea tare a 
studiului, este “5. Credinţe şi super-
stiţii -surse ale fantasticului în nuvele-
le lui Ion Agîrbiceanu şi Pavel Dan”. 
“Conţinutul” lui nu e rău, numai că su-
feră de aceleaşi neajunsuri, semnalate şi 
înainte: expedierea problemei prin câte-
va afirmaţii generale flancate de extrase 
critice; lipsa analizelor de text care să 
pună în relief “conţinutul” psihologic, 
moral, de gândire, atribuit componente-
lor fantasticului popular de către scrii-
tor, şi funcţionalitatea lor literar-estetică 
în text. De aici caracterul descriptiv şi 
impresia de inventar-glosar pe care ţi-o 
dau, mai ales, ultimele pagini. Simplele 
afirmaţii, chiar la obiect şi pertinente, 
nu sunt suficiente.

Autoarea suferă de un adevărat tic 
critic, “autoprezentarea” vezi “capitolul 
introductiv” şi “coordonatele scrisului”. 
Studiul se încheie redundant cu scur-
te “concluzii” deschise de întrebarea 
“Ce elemente de noutate propune acest 
studiu?” Lucrarea e doar un răspuns 
parţial.

Având în vedere că autoarea dă do-
vadă de calităţi de critic, ne exprimăm 
speranţa că va relua studiul pentru a-l 
dezvolta şi aprofunda punându-şi în 
acelaşi timp mai hotărât amprenta per-
sonală. Cei doi scriitori merită mai mult 
decât această schiţă-plan oferită acum.

Ionel POPA

Sub semnul fondului

Agnolo di Cosimo Bronzio – Adoraţia păstorilor
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C eea ce surprinde, prin-
tre multe altele, în creaţia 
brâncuşiană, este lipsa 
aproape totală a polemi-

cilor, fie ele de ordin istoric, cultural sau 
estetic. Marele sculptor ce lucra în taină 
să cioplească sau finiseze, în paralel cu 
piatra sau lemnul, şi sufletele (gusturile) 
oamenilor, răspândeşte o pace rafinată, 
bine înrădăcinată în creaţiile sale, o pace 
care îl cheamă pe om la o altă lume, par-
că mai veche decât însăşi lumea. Pacea 
respectivă, ca orice fenomen firesc, nu 
se lasă comentată şi nici interpretată. Ea 
este prezentă, clară, instantanee, mereu 
proaspătă şi, înainte de toate, nu folo-
seşte nicio conjunctură a cotidianului 
sau a învăţăturilor istoriei pentru a-şi 
întări prezenţa. 

Născut şi format în Balcani, desă-
vârşit ca artist în spaţiul parisian şi nu 
numai, Brâncuşi a devenit şi un promo-
tor al păcii înălţătoare, cunoscând bine 
vicisitudinile istoriei balcanice. În timp 
ce alţi artişti, din diferite domenii ale 
artei, se angajau să schimbe realitatea 
imediată sau pe cea a viitorului apropiat 
prin operele lor, Brâncuşi a absorbit toa-
te prezenturile potenmţiale într-un timp 
al păcii, al omului ridicat deasupra des-
tinului. Pe o cale asemănătoare, dar mai 
apropiată tradiţiei etniei din care provi-
ne, păşeşte de peste patru decenii şi pic-
torul Jetullah Haliti – ETI, fondatorul 
unei mişcări artistice numită profondism. 
Creaţia şi în general prezenta lui ETI în 
lumea artistică europeană şi nu numai, 
ca o firească împletire, ca să nu spunem 
o reîntoarcere a mentalităţii şi a darurilor 
albaneze în sânul Bătrânului Continent, 
sunt deja recunoscute şi apreciate la cele 
mai înalte niveluri academice. Împreună 
cu artişti precum Odise Paskali, Ibrahim 
Kodra, Gjelosh Gjokaj, Kristaq Rama, 
Omer Kaleshi, Agim Çavdërbasha, 
Thoma Thomai, Kristina Hoshi, Shaban 
Hadëraj, Sofokli Koci şi alţii mai tineri, 
aflaţi într-o continuă perfecţionare, ETI 
îmbogăţeşte cu arta şi moralitatea sa o 
elită de origine albaneză, dar care este 
în acelaşi timp şi parte a elitei artistice 
universale. 

ETI este un artist care cunoaşte în 
profunzime prăpăstiile alunecoase şi nu 
rareori periculoase ale sufletului ome-
nesc, şi, dincolo de orice nepăsare sau 
pesimism, stă întors către Luminp şi 
Pace. În condiţiile actuale, poziţia lui 
poate fi privită şi ca un sacrificiu mul-
tiplu care necesită nu doar nişte ener-
gii mari, ci şi răbdare, îndurare, înţe-
lepciune. Mişcarea pe care a fondat-o, 
Profondismul, descifrând şi interpretând 
la un alt nivel esenţializarea formelor lui 
Brâncuşi, reprezintă o apropiere lucidă, 
dar şi plină de smerenie, către esenţe. 
Profondismul, profunzimea superioară, 
a păcii luminoase – ca o lume întreagă 
pusă în faţa superficialităţii şi întune-
cimilor – concentrează pe unele dintre 
ţelurile estetice şi artistice principale ale 
lui ETI ca un mesajer ce răspândeşte o 
considerabilă cantitate şi calitate de lu-
mină şi pace între oameni, între om şi 
mediu, între microcosmos şi macrocos-
mos, între creatură şi Creator. Din acest 
punct de vedere, creaţia lui ETI este re-
almente şi o misiune de pace. 

Simbolurile pe care ETI le foloseşte şi 
uneori le descoperă în operel sale – ma-
joritatea remarcabile şi demne 
de “capodopere” – îţi amintesc 
de creaţiile brâncuşiene. Orice 
element al creaţiei lui ETI este 
în stare să “vorbească” fără di-
ficultate cu esenţele arhetipale 
ale contemporanilor, indiferent 
de originea lor etnică, cultu-
rală, geografică, istorică etc, 
ajutându-l pe fiecare dintre ei 
să se regăsească, să-şi regă-
sească rădăcinile identităţii, 
înlesnindu-i întoarcerea, fie şi 
temporară, doar pentru o scurtă 
odihnă, limpezire sau reumple-
re cu ioni de idealism, în lim-
ba, cultura şi imaginile mater-
ne. Acest lucru se întâmplă în 
acelaşi timp cu ridicarea, sau 
deschiderea privitorului către 
universalitate.

La ETI, “reţeaua” sim-
bolurilor este sprijinită, în-
tărindu-se şi clarificându-se 

instantaneu, de o anumită gamă de culori 
care nu “ascund” din ce epocă provin şi 
care “declară” cu măiestrie cărei epoci 
(mai mult spirituală, decât spaţială şi 
temporală) se adresează. La un moment 
de vârf şi graţie, culorile, simbolurile, 
toate elementele unei opere se supun 
şi “lucrează” numai pentru ideea-cheie 
a operei respective, transformând-o pe 
aceasta într-un autentic act cultural. 

Într-o vreme în care aproape orice 
expresie a omului se străduieşte şi dese-
ori izbuteşte să fie trâmbiţată ca una de 
artă, când kitsch-ul şi amatorismul spri-
jinite de mass-media năvălesc din toate 
părţile, când arta superioară şi curată din 
punct de vedere estetic abia reuşeşte să-
şi facă drum prin înceţoşarea sistemului 
de valori, ca să ajungă şi să rămână, to-
tuşi, la neuitare, Profondismul lui ETI  
reprezintă şi o chemare, o încurajare, o 
susţinere pentru tinerii artişti talentaţi 
care abia şi-au făcut primii paşi pe po-
teca plină de revelaţii, farmec şi ghimpi 
a artei. Într-un mod asemănător, dar la 
un alt registru al realităţii, însuşi ETI a 
fost “lămurit” şi “călăuzit” de opera lui 
Brâncuşi, sub semnul păcii superioare.

Acad. Kopi KYÇYKU

Pacea suverană a lui Brâncuşi
şi influenţa ei asupra operei pictorului Jetullah Haliti - ETI

François Broucer – Adoraţia păstorilor
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I nginerul nu este un 
intelectual. Nici scri-
itorul nu este un inte-
lectual. Nici filozoful, 

nici profesorul, nici pictorul, nici cri-
ticul literar, nici strungarul. Până la un 
punct. 

Acest punct este depăşirea condiţiei 
de inginer, scriitor, filozof etc. Este să-
rirea peste propria condiţie meschină şi 
saltul în intelectualitate.

Intelectual eşti pur şi simplu. Sau nu 
eşti.

Intelectualitatea este o formă su-
perioară de autopercepţie şi percepţie 
externă, în acelaşi timp. Întâi trebuie 
să-ţi depăşeşti condiţia primară de ingi-
ner, istoric, filozof, sau poet şi trecerea 
la condiţia secundară, superioară, de 
intelectual.

Dacă ai ajuns la aceasta condiţie, e 
de la sine înţeles că ai capacitatea de a-ţi 
conştientiza condiţia. Nu mai rămâne 
decât să poţi demonstra şi altora că eşti 
intelectual. Dacă reuşeşti să activezi şi 
percepţia externă asupra ta, eşti un inte-
lectual recunoscut. Nu cunoscut, ci re-
cunoscut; sunt mulţi intelectuali de faţa-
dă foarte cunoscuţi, dar nu recunoscuţi.

Numai intelectualul recunoscut 
se poate bucura de un succes real. 
Cunoscuţi sunt şi cântăreţii de manele, 

şi politicienii, dar aceştia nu sunt inte-
lectuali. Numai intelectualul recunoscut 
este unul adevărat şi nu presupus inte-
lectual. Să te crezi intelectual sau să te 
recunoască lumea ca intelectual nu este 
de-ajuns. Cele două componente, exter-
nă şi internă, publicul şi conştientizarea 
proprie, trebuie să acţioneze simultan.

Nu mai vorbim de cea de-a treia 
componentă: cel care recunoaşte şi cer-
tifică calitatea de intelectual a cuiva. 
Dacă am face-o, ar trebui sa analizăm 
un lucru de la sine înţeles. Dacă un in-
telectual recunoaşte calitatea de intelec-
tual a cuiva, iar el, este recunoscut de 
un altul, care este recunoscut de un altul 
şi aşa mai departe, putem da, în acest 
lanţ teoretic, peste un intelectual ambi-
guu şi tot eşafodajul se dărâmă. Lucrul 
e imposibil deoarece doar un intelectual 
adevărat poate înţelege şi recunoaşte alt 
intelectual. 

La nivel primar, de inginer, doctor, 
matematician, cercetător sau scriitor, 
poţi afirma că nu poţi înţelege ceva. Nu 
te faci de ruşine. Pui mâna pe carte, ci-
teşti, socoteşti, cercetezi, perfecţionezi, 
inventezi, ajungi la o concluzie.

Profesionalismul lucrează cu adevă-
ruri relative, intelectualitatea cu adevă-
ruri absolute. Trecerea de la profesio-
nalism la intelectualitate e drumul de la 

dialectică la dogmatism.
Dacă ai ajuns intelectual, nu mai ai 

voie să afirmi că nu înţelegi ceva. Pentru 
intelectual nu există lucru de neînţeles; 
toate lucrurile sunt de la sine înţelese, 
dogmatice.

Intelectualul trebuie să înţeleagă ori-
ce, chiar şi la nivel intuitiv, dacă nu e 
posibil altfel. O inteligenţă superioară, 
cum este cea a intelectualului, nu are 
voie să se dea bătută în faţa enigmelor 
existenţiale sau de alt fel.

De la inteligenţă, se aşteaptă mai 
mult decât punerea în practică a unei 
idei: se aşteaptă ideea.

Condiţia de intelectual este o condi-
ţie ingrată. Oamenii conştienţi de acest 
lucru se feresc să afirme că sunt intelec-
tuali. Ca intelectual, se cere prea mult 
de la tine. Sună frumos să fii considerat 
intelectual şi numai proştii pot cădea 
în capcana de a se considera aşa, fără a 
avea vreun merit.

La starea de intelectual ajungi doar 
dacă îţi vezi de treabă, în condiţia ta 
primară de scriitor, inginer sau orice alt-
ceva. Dacă nu-ţi stă capul la faptul că 
ar fi bine să fii considerat intelectual, 
eşti mult mai liber să te perfecţionezi, 
să inventezi, să şlefuieşti ce-ai făcut. 
Dacă nu cauţi intelectualitatea ca pe o 
emblemă, aceasta poate plana asupra ta 
tot timpul. 

E bine, totuşi, ca această aripă de în-
ger să te atingă cât mai târziu posibil, să 
te lase să-ţi trăieşti viaţa şi să-ţi vezi de 
meseria de inginer, cercetător, filozof, 
scriitor de vagoane sau orice altceva. 

Dacă vrei să distrugi un profesionist, 
dă-i iluzia că e intelectual! Începi să-l 
lauzi, să-l premiezi, să-l minţi că e peste 
măsură de frumos, talentat şi inteligent.

Desfiinţarea prin supraînfiinţare e o 
metodă cunoscută de veacuri, mai ales 
de cei vicleni. Se ştie că nu ţi-e prieten 
cel ce te laudă, ci acela care te critică, 
numai că puţini au predispoziţie să re-
cepteze critica în mod pozitiv. Cei mai 
mulţi au predispoziţie să fie linguşiţi, 
lăudaţi, premiaţi sau retribuiţi fără merit 
şi văd intelectualitatea ca pe un scop în 
sine. 

Între intelectualism şi intelectualitate 

Victor MARTIN

Condiţia intelectualului
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e mare diferenţă; atât de mare, încât 
foarte puţini o văd.

Problema nu e dacă un inginer, fi-
lozof sau poet e un intelectual, ci faptul 
că, dacă vrea să fie un intelectual ade-
vărat, de marcă, trebuie să sară cât mai 
târziu de pe treapta de meseriaş pe ace-
ea de intelectual. Nu trebuie să ajungă 
la destinaţie, uitând staţia de plecare.

Intelectualul forţat, cel care urmă-
reşte succesul facil, nu are viitor; fără 
trecut, nu există nici un viitor.

Condiţia de intelectual nu e legată 
neapărat de cognitiv, de diplome, pre-
mii sau medalii. Şi un sudor poate fi in-
telectual, cum, tot atât de bine, un aca-
demician poate să nu fie. Umbra Elenei 
Ceauşescu planează asupra multora.

Pseudointelectualii, cei care se de-
numesc singuri intelectuali, de un mic 
grup de prieteni sau de un mic grup de 
interese, deţin, pe moment, pârghiile 
puterii: reviste, televiziuni, rubrici per-
manente în ziare de mare tiraj sau func-
ţii bine plătite. Lor le convine să afirme 
că avem democraţie, dar aceasta nu e 
decât o pseudodemocraţie, o putere a 
poporului influenţat de ei. Puterea mâr-
lanului nu poate susţine decât puterea 
pseudointelectualului, cel autoimpus şi 
fără nici un fundament profesional.

Un profesionist de excepţie poate 
deveni intelectual. Invers, drumul e im-
posibil. Intelectualul nu se denumeşte şi 
nu se autodenumeşte, intelectualitatea 
fiind mai mult sau mai puţin inefabilă. 

Din păcate, avem prea mulţi intelec-
tuali fabricaţi, doar aşa, să nu zicem că 
nu avem şi noi intelectuali. Până la o pă-
tură de intelectuali adevăraţi, mai avem 
de mers. Aceştia nu se formează doar 
printr-o simplă schimbare de regim.

Orice tranziţie creează psudointe-
lectualitate. De aceştia, se scapă greu. 
Cei ce se autointitulează azi intelectuali 
au de mâncat nişte bani; chiar şi de la 
UE. Când se va forma o intelectualitate 
adevărată, va fi nevoită să plătească oa-
lele sparte de intelectualitatea actualei 
tranziţii. Tragic e faptul că adulatorii, 
sinceri sau falşi, te pot face intelec-
tual pentru numai un vot, un sejur în 
Germania sau, mai rău, pentru o bere 
sau o friptură. 

Epoca pe care o trăim e asemănătoa-
re anilor ’50. Pseudointelectualii primi-
lor ani de comunism au trăit din împru-
muturi, pe care le-au plătit intelectualii 
comunişti ai anilor ’70.

Există tendinţa de a-i considera in-
telectuali pe filologi, pentru că stau mai 
mult între cărţi. Nu timpul pierdut în 

bibliotecă te face intelectual, ci puterea 
de percepţie a ceea ce citeşti. Pot exista 
intelectuali care n-au citit decât o carte 
în viaţa lor. Depinde care este acea carte 
şi, mai ales, dacă ai înţeles-o bine, foar-
te bine chiar, altfel decât cel cu inteli-
genţă limitată. Marii teologi, revoluţio-
narii religiei, nu au avut nevoie decât de 
Biblie pentru a-şi fundamenta propriile 
concepte.

Degeaba stai în bibliotecă; numărul 
cărţilor citite nu-ţi foloseşte decât dacă 
ai înzestrarea naturală de a te ridica dea-
supra lor. Nu este intelectual cel ce a ci-
tit mult, ci acela care a citit cu folos.

Nimeni nu poate citi cât ar vrea; tot-
deauna rămâne ceva de citit. Totul e să 
ajungi în punctul în care nu te mai mul-
ţumeşte nimic, să ajungi la inteligenţa 
superioară de a scrie ceea ce ţi-ar plăcea 
să citeşti. Dacă se întâmplă să-i placă şi 
cititorului acest lucru, sari de la nivelul 
de scriitor la acela de intelectual.

Nu toţi filologii sunt scriitori; inte-
lectuali, nici atât.

Dacă eşti un inginer deprofesiona-
lizat de sistem şi îţi găseşti un refugiu, 
de exemplu, ca redactor la o editură, 
nu prea înţelegi ce e cu tine acolo; edi-
tezi cărţi după ureche. Nefiind tu în-
suţi talentat, nu poţi descoperi talentul. 
Editurile n-ar trebui să angajeze redac-
tori „pârâţi”, adică redactori care n-au 
ajuns la puterea de a înţelege mai mult; 
pot da faliment. Când nu înţelegi ce e 
cu tine într-o funcţie, e normal să nu în-
ţelegi ce faci.

Dacă are vocaţie, profesionistul ca-
ută să sară la condiţia de inte-
lectual şi să participe la forma-
rea gustului public pentru ceea 
ce face el, să educe o masă de 
cititori. Dacă nu, rămâne ca-n 
piaţă. 

De fapt, editurile noastre 
funcţionează ca magazinele din 
Bagdad; dau faliment şi se în-
fiinţează într-un ritm ameţitor. 
Un bun profesionist ia masa de 
cititori ca atare, lansând car-
tea şi urmărind ce se întâmplă. 
Cartea nu e, totuşi, varză, să 
o supui unei bune politici de 
piaţă şi atât. Neprofesionistul 
procedează la fel, duce o bună 
politică de piaţă, dar lansează 
chiar varză pe post de carte. 
În ambele cazuri, de-o fi bine, 
de-o fi rău, profesionistul şi 
neprofesionistul coexistă. Cine 
mai stă să-i identifice şi să-i 
separe?

O ţară dă lumii forte puţini 

intelectuali veritabili. Datorită bunului 
simţ, aceştia nu se exhibă, de cele mai 
multe ori rămânând simpli anonimi.

Cei mai mulţi sunt profesionişti ra-
taţi, care, în paranoia lor, chiar se cred 
intelectuali.

E greu să deosebeşti un pseudointe-
lectual, un meseriaş ratat, de profesio-
nistul veritabil, cel îndreptăţit să aspire 
la o nouă calitate, cea de intelectual. 

Dintre profesionişti, unii îşi văd de 
treaba lor, alţii fac saltul spre intelec-
tualitate. Dacă au bani, se autosusţin. 
Dacă nu au, devin slugile celor ce se 
cred intelectuali, dar pe bani. Din cauza 
asta, discuţia diferenţei dintre intelectu-
alii adevăraţi şi cei ce se cred nici nu 
trebuie pornită.

Privind întrebarea dacă inginerul 
este sau nu intelectual, părerea mea este 
că problema e falsă. Orice meserie, nu 
numai cea de inginer, trebuie să se ra-
porteze la intelectualizare. E bine să fii 
intelectual, dar acest lucru nu trebuie să 
fie un scop în sine, ci o tendinţă firească 
a profesionistului veritabil de a-şi depă-
şi condiţia.

Mulţi deprofesionalizaţi şi-au făcut 
o meserie din a fi intelectuali. Fluturând 
intelectualitatea ca pe un steag, ei au de-
venit: activişti culturali, redactori după 
ureche, vorbitori de meserie, comenta-
tori universali, secretari la filiale de par-
tid sau de organizaţii internaţionale.

La urmă, judecătorul suprem este 
timpul, intelectualul inefabil care trebu-
ie să cearnă totul. Oamenii se mai pot 
înşela sau pot fi cumpăraţi; timpul, nu.

Peter Bruegel cel Bătrân – Adoraţia magilor
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moment
 
aerul trece prin mine 
desparte carnea de vise  
 o mână dezmorţeşte somnul de cer 
 
ne uităm în întuneric 
plini de praf 
 înlănţuiţi de fericirea delăsării 
 
pare uşor să mori 
 să te naşti din nou

trecerea 

timpul zvâcneşte în scoarţa copacului 
 pe spate somnul cască în vis 
dimineaţă desenez arhangheli pe pielea 
norilor 
toate secundele  
au parfumul pieptului tău 
 
nimic din etern nu îmi face rău.

dezmorţire

fulger de-o parte şi de alta a emoţiei 
 
despart văzduhul în patru 
două camere 
două ferestrele 
ale aceleiaşi dureri

amintiri

erau munţii de marmură 
ferecaţi 
 în sticla diamantului 
 strivit 
 de călcâiul răului 
 
uneori 
 mă amăgeam cu trupul îngerilor 
schilozi 
 îi cunoscusem acum o eternitate
când mă operam de stele 

     
iar rotula minţii mele era întreagă 
 
desprins din omoplatul dorinţelor  
 moştenisem o pana de făcut icoane 
 şi 
 căutam sub stânci  
 mătăniile de polen 
 
acum 
 simt zboruri sfredelindu-mi gândul  
 orele încep să dispară

neîmpliniri 

departe 
sub toate remuşcările 
mă vizitează un clovn 
 
cu bagheta strâmbă în mână stângă 
toţi norii  
salută gânduri nesalutate 
nu se prăbuşesc în pietre de cuarţ 
 
râuri ce se zvârcolesc pe sub poduri cu 
strigăte 
rămân deasupra dorinţelor  
 
azvărlă –te în râuri şi taci!

orizontul 

 geană din geană, 
se zvârcoleşte pleoapa inimii 
 
nară din nară 
răsuflare paralelă cu infinitul 
aşează suflul de piatră în văzduh 
 
mână din mână 
jungle de degete mişcătoare 
se zbat înainte şi înapoi 
subjugare sub tactile gesturi 
viaţa îngust dintre suflet şi suflet 
 
pământ între pământ 

în gene nări şi mâini.

dorinţa

legat şi dezlegat  
zbucium şchiopătând pe un fior 
adulmec pana roşie de fiară 
pana de gând vicleană 
mă pierd în apa sărată –  
anemie a focului  
memoria –  
viscolul pe frunte fulgeră prin 
iarmaroace  
  
urăsc şi leagăn marginea vieţii în 
caleaşca sidefie 
ecouri storc pe frunte 
fiare supurează în vene 
aprind pe cer purtătorii de vase 
fantomatice  
săgeata deşertului 
mă adapă cu fiere
 
nenăscut în sigiliul de ciute al vieţii 
persoane în portocaliu 
învaţă să zboare 
 
voi naşte soare peste pajişti  
şi coaste voi rupe din neant.

furnicături  
 
pe sub inimă mişuna ceva 
se vaită prelung 
de mâzga inimii  
de nara stângă  
de părul monoton 
şi mâna care tremură de viaţă 
 
ar trebui să-i dau foc 
sângele să bolborosească în neant 
 
totul merge de la sine 
spre viaţa slobodă a pietrei - 
frate - venelor din mine

Marian Dragomir
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Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti 
drd. Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti. Activitate 
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Nicolae, Bucureşti şi Stihuri pentru viata mare, Ed. Sfântul Ierarh 
Nicolae, Bucureşti. Este membru al cenaclului “Atitudini” a casei 
de cultura “Ion Luca Caragiale” din Ploieşti şi al cenaclului “Lira 
21”
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puls de viaţă 
 
roua dimineţii 
îşi coase iţarii deasupra inimii 
venele tremură în nasturii de lut  
vântul 
oricare moment e culoarea visului 
pe cerul meu 
sorii despletesc  vulturii pe foc 
arhanghelilor.

degete pe nisipul de Bosfor 

am să cânt despre degetele tale 
când voi aduna picături din gene 
când voi ridica găleţile de gânduri în 
pod 
murmurate de suspinele tale 
despre iluzii presărate pe malul 
turcoazului de marmura 
despre bărcile care ţi-au luat locul 
coastelor 
 
ne-am tras albia fierbinte a vocii 
legaţi de picioare 
în portul asiatic 
 
o privire ne urmărea pe acorduri de 
rugă 
fiecare creaţie se apleacă 
şi ne tăcea despre Mehmed 
sau despre plânsetele alăptate la sânul 
bosforului 
 
visele sunt încăpătoare prin cochiliile 
iatacelor 

 
borangicul visează mâinile fierbinţi 
peştele se zbate 
în lemnul de pe semilună 
 
somnul bosforului 
e fructul oprit cu tot cu seminţe.

eu

mă sorbi cu apa tulbure  
închid uşa 
arunc zarurile  
crucea ruginită de pe sprânceană 
 
cred în mistificare 
în soarta melcilor 
Dunărea e mai tulbure 
cred cu ochiul vocii tale 
 
din trupul tău 
iarna este rană 
ninsoarea 
acoperă turnul din vis 
copii 
îşi aranjează câmpuri minate din vârful 
picioarelor 
cântă şi vorbesc cu urechile surde
mintea unui vampire

simt venele păşind în preajma mea 
fugind prin casă 
goale de simţire 
 
mirosul unei dimineţi de vară 
aorte aruncate într-o pălărie de paie 

o chiuvetă învechită 
mă spăl pe faţă şi se duc  
ridurile botezate 
în cearcăne mai vechi 
 
te zăresc în pat 
un puf desprins din mine
 
nările sufocate -  
întunericul din saltea 
în care-şi vâră luntraşii parâmele.

Ana are libertate
 
laboratorul - Piaţa Libertăţii  
pe liniile vieţii 
mă transportam de pe un scaun pe altul 
priveam lângă mine  
vorbe indiferente  
treceam mai departe 
 
Ana îşi dădea pleoapele peste vene 
avea două şurubelniţe 
pânza udă 
se vedeau trandafirii înfloriţi 
 
mi-am clătit vorbele cu viaţa 
importantă 
podoabe ale degetelor de aur  
Ana mi-a găsit sinonimele între linii  
 
mă apropiam de voi  
vă respect ore în şir 
vă mângâiam scaunele din tramvai 
şi treceam mai departe

Acasă    
 
amestec în labirintul casnic 
noaptea răgaz  
când părul - măduva şenilelor 
a fost urmat de soldaţi 
prin carnea tancurilor 
spre becuri 
 
labirintul casnic 
floarea îngenuncheată a iubirii 
pe fruntea ta 
în camera de sticlă 
 
labirintul casnic 
armele aluat  
miezul pâinii atârnă deasupra 
grumazului 
omul transpiră din piele în piele 
petrolul se îmbibă în cearşaf 
la primul foc  
se destramă lumea casnică

Gerrit van Honsthort  – Adoraţia păstorilor
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P
atronat de 

Liga Culturală 
a Românilor de 
Pretutindeni al că-

rei neobosit preşedinte este profesorul 
Victor Crăciun, la Alba Iulia s-a întrunit 
pentru a paisprezecea oară Congresul 
spiritualităţii româneşti, constituit ca o 
asociaţie cu personalitate juridică.

La reuşita lucrărilor congresului 
au mai contribuit material şi spiritu-
al Departamentul pentru românii de 
pretutindeni din Guvernul României, 
Prefectura şi Consiliul judeţean al jud. 
Alba precum şi Primăria municipiului 
Alba iulia.

Au participat sute de reprezentanţi ai 
românilor stabiliţi în afara hotarelor ţă-
rii noastre din Irlanda până în Australia 
şi Noua Zeelandă, din Suedia până în 
Africa de sud sau cele două Americi pre-
cum şi ai comunităţilor de români aflaţi 
dintotdeauna pe teritorii ce sunt în gra-
niţele statelor vecine cum ar fi Bulgaria, 
Serbia, Croaţia, Ucraina, Moldova, 
Ungaria şi din îndepărtata Rusia inclu-
siv cei din Transnistria, din Albania, 
Franţa, Grecia, Macedonia etc.

Acest congres l-a avut ca preşedinte 
din anul 1993 pe marele poet naţional 
Adrian Păunescu, decedat pe 5 nov. a.c. 
urmând a fi desemnat prin vot un nou 
preşedinte după ce va trece un timp re-
zonabil de la moartea acestuia.

Ca semn al preţuirii de care s-a bu-
curat în cadrul congresului şi în Ardeal, 
pe aleea scriitorilor din faţa casei de cul-
tură a studenţilor din Alba Iulia, autori-
tăţile locale au sfinţit şi dezvelit bustul 
în bronz al poetului conducător al cena-
clului Flacăra, Adrian Păunescu, alături 
de mari înaintaşi ai poeziei române pre-
cum şi alături de prietenul său apropiat 
Grigore Vieru.

Cazarea, masa şi sălile unde au avut 
loc dezbaterile în plen şi pe tematici au 
fost asigurate la superlativ de către or-
ganizatori iar atmosfera în timpul con-
gresului a fost una de sărbătoare româ-
nească apropiindu-i pe românii de pre-
tutindeni ca vechi şi noi prieteni, ca rude 
apropiate, rude de sânge.

In ziua de 28 nov. a avut loc primirea 
oaspeţilor şi participanţilor în acelaşi 
timp, a avut loc o conferinţă de presă la 
care au participat conducătorii congre-
sului şi autorităţile locale.

Luni 29 nov. au început lucrările în 
plen la casa de cultură a studenţilor din 
mun. Alba Iulia printr-o slujbă oficiată 
cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii 
Ortodoxe Române P.F. Daniel, de Î.P.S. 
Andrei, Arhiepiscopul Albei Iulia, ur-
mată de mesaje ale oficialităţilor cen-
trale, saluturi prezentate de Cornel 
Ştefan Bardan, prefectul judeţului, Ion 
Dumitrel, preşedintele Consiliului ju-
deţean Alba şi Mircea Hava, primarul 
mun. Alba Iulia, urmate de saluturile 
reprezentanţilor şi conducătorilor dele-
gaţiilor participante.

Tema principală a congresului denu-
mită ”Spiritualitatea românească în con-
diţiile globalizării”, obiectivele specifice 
ale comunităţilor româneşti, a continuat 
lucrările din această zi a congresului.

In partea doua a zilei au avut loc 
vernisarea expoziţiei Istoria României 
în fapte şi documente, în holul Hotelului 
Transilvania unde au fost cazaţi parti-
cipanţii, deschiderea expoziţiei de artă 
plastică în holul Casei de cultură a stu-
denţilor, lansarea unor volume şi publi-
caţii editate în ţară şi în străinătate, tot în 
holul hotelului Transilvania.

Începând cu ora 17 au avut loc dezba-
terile congresului pe secţiuni cu temele: 

Marea unire desăvârşită la Alba Iulia, 
expresia dăinuirii noastre. Provocări 
şi consolidări actuale în sala Mihai 
Viteazul din Alba Iulia, Spiritualitatea 
românească în universalitate-Dimitrie 
Cantemir, Nicolae Iorga, Constantin 
Brâncuşi, în aula Facultăţii de teologie 
din Alba Iulia şi Liga culturală-promo-
tor al făuririi unităţii naţionale.120 de 
ani de la fondare, în sala casei de cultură 
a studenţilor.

In ziua treia, pe 30 nov. au continuat 
lucrările în plen, cu susţinerea proble-
melor de pe ordinea de zi a congresului, 
dezbaterea şi aprobarea documentelor 
congresului, decernarea trofeelor şi pre-
miilor congresului.

La ora 14, toţi participanţii au fost 
prezenţi la dezvelirea bustului poetu-
lui Adrian Păunescu unde au avut loc 
evocări şi omagii aduse marelui poet 
naţional.

Pe data de 1 decembrie toţi cei pre-
zenţi au participat la sărbătorirea zilei 
naţionale a României care a avut loc pe 
platoul romanilor din faţa Catedralei în-
tregirii neamului din Alba Iulia.

Din Craiova au participat prof. dr. 
Tudor Nedelcea vicepreşedinte al Ligii 
culturale a românilor de pretutindeni 
care a prezentat în secţiune tema N. 
Iorga şi critica izvoarelor istoriei, prof. 
dr. Paul Rezeanu care a prezentat tema 
Un portret inedit al lui N. Iorga, prof. 
univ. dr. Nicu Vintilă care a prezentat 
tema Dimitrie Cantemir valoare naţi-
onală şi universală (temă publicată şi 
în acest număr al revistei Literaria) şi 
d-na prof.dr. Diana Nedelcea Cotescu 
care a prezentat tema N. Iorga şi lumea 
anglicană.

În noaptea de Sf. Andrei pe data de 
30 nov. a avut loc Cenaclul de la miezul 
nopţii unde au participat vechi compo-
nenţi ai Cenaclului Flacăra în amintirea 
şi omagierea lui Adrian Păunescu.

Au mai avut loc şi alte manifestări 
sau spectacole de teatru, artistice şi în-
truniri culturale cu participarea înaltelor 
personalităţi ale lumii ştiinţifice, acade-
mice, universitare, populare şi spirituale 
ale românimii de pretutindeni.

Nicu VINTILĂ

Congresul Spiritualităţii Româneşti
Ediţia XIV Alba Iulia 28 nov.–02 dec.2010
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P
roblemele gra-

ve cu care se con-
fruntă România 
în acest an pu-

teau influenţa financiar desfăşurarea 
Congresului Spiritualităţii Româneşti. 
Evenimentul a fost creat în toamna anu-
lui 1993, pentru a aşeza la locul cuvenit 
importanţa celor 13 milioane de români 
câţi se află în afara graniţelor de astăzi 
ale României. Pentru ca aceasta este 
cifra extraordinară dovedită în ultimii 
20 de ani în urma cercetărilor amănun-
ţite făcute de noi cu sprijinul direct al 
comunităţilor româneşti sunt singure-
le care dispun de datele apropiate de 
adevăr, în acelaşi timp cunoscând cel 
mai bine problemele românilor din 
afara hotarelor, precum şi numărul lor. 
Desigur, numărul românilor, aromânilor 
/ macedoromânilor, vlahilor, vlaşilor, 
“moldovenilor”, “bucovinenilor”, timo-
cenilor, celor din Transnistria, Herta, 
Maramureşul istoric, este mai uşor de 
constatat pe baza statisticilor şi a pro-
belor existente. Toţi aceştia formează 
comunităţi istorice născute odată cu for-
marea neamului românesc şi constituite 

în condiţii specifice care au putut să le 
diferenţieze, nu însă să despartă unitatea 
neamului. Toţi aceştia reprezintă astăzi 
aproape opt milioane de români, indife-
rent cum se numesc, vorbind şi deci în-
ţelegându-se în aceeaşi Limbă Română, 
singura care păstrează şi denumirea di-
rect de la români - Roma.

Mai dificilă este stabilirea număru-
lui de români ajunşi în întreaga lume 
din motive politice, economice, sociale, 
civice, pentru devenirea personalităţii, 
în scopuri artistice, ştiinţifice, sportive 
s.a.m.d. Toţi aceştia formează încă peste 
cinci milioane, marea majoritate găsin-
du-şi în toate ţările lumii posibilităţi mai 
bine de muncă şi afirmare.

Recent, un studiu al Fondului 
Monetar Internaţional dă ca număr cert 
al românilor aflaţi la muncă în lume 
2.700.000 de lucrători, ceea ce înseam-
nă, întrucât unii sunt plecaţi cu familii 
şi deci cu copii care învaţă unde se află 
- în orice caz peste patru milioane de 
suflete.

Fiind români, ei sunt fraţii, părinţii, 
copiii, rudele, apropiaţii, suflete din su-
fletul nostru etnic de care este necesar 

să ne simţim legaţi naţional şi 
să-i păstrăm alături într-o rela-
ţie de frăţietate românească.

Ne-am ocupat îndeaproape 
de aceştia, prin societăţile so-
cial-culturale de care aparţin 
şi prin bisericile ortodoxe care 
îi adună şi le conservă limba, 
credinţa, obiceiurile, oferin-
du-le şansa de a ţine legătura 
între ei precum şi cu ţara-ma-
mă, de a-şi păstra astfel fiinţa 
etnică, în cadrul Congresului 
Spiritualităţii Româneşti, 
care a ajuns la cea de-a XIV-a 
întrunire.

Chiar dacă condiţiile fi-
nanciare sunt astăzi mai pre-
care decât oricând pentru 
ţară, prin eforturile susţinu-
te ale conducerii judeţului 
şi Municipiului Alba Iulia 

şi a Departamentului pentru Românii 
de Pretutindeni, Congresul, iată, este 
convocat şi are loc în zilele de 29 şi 
30 noiembrie 2010, cu participarea re-
prezentanţilor din 31 de ţări şi zone de 
romanitate precum şi la manifestările 
prilejuite de împlinirea a 92 de ani de la 
Marea Unire şi când sărbătorim şi Ziua 
Naţională a României.

Ceea ce aduce nou Congresul nostru 
în acest an este stabilirea unor dezidera-
te speciale privind relaţiile dintre români 
în al doilea deceniu al Mileniului III, 
marcarea celor 120 de ani de la fonda-
rea Ligii Culturale Române, care a cre-
at Congresul Spiritualităţii Româneşti 
şi evocarea a trei mari personalităţi ale 
neamului, înscrise între valorile uma-
nităţii: Dimitrie Cantemir, membru al 
Academiei din Berlin (300 de ani de la 
urcarea pe tronul Moldovei), Constantin 
Brâncuşi (100 de ani de la crearea ope-
relor de căpătâi, Rugăciunea şi prima 
Măiastră), Nicolae Iorga (savant de pre-
stigiu universal, asasinat cu 70 de ani în 
urmă de către legionari).

Timpul, prin voia lui Dumnezeu, 
ne-a despărţit de mulţi dintre susţină-
torii Congresului: marele regizor Emil 
Loteanu, poetul Vasile Levitchi, lup-
tătorul Alexandru Danielopol, scriito-
rul Mihai Ungheanu, cel de-al cinci-
lea Patriarh al României, P.P. Teoctist, 
sfătuitorul nostru de taină, profeso-
rul Gheorghe Zbuchea, pictorul Petre 
Achiţenie şi, unul după altul, parcă 
urmând o chemare de destin, Grigore 
Vieru şi Adrian Păunescu, poetul nea-
mului de astăzi conducând şedinţele în 
plen ale Congresului cu dragoste de ro-
mânii de pretutindeni.

Ne vor lipsi toţi cei care nu mai 
sunt, mulţi alţii care din varii motive nu 
pot veni. Le vom duce gândurile dedi-
cate neamului, cât vom putea, pe mai 
departe. Şi ne vom desfăşura lucrări-
le Congresului cu mai multă speran-
ţă în viitorul legăturilor cu românii de 
pretutindeni.

Victor CRĂCIUN
Preşedintele Asociaţiei Congresul Spiritualităţii Româneşti

Reculegerea întru memoria marilor patrioţi 
şi prin Congresul Spiritualităţii Româneşti la a XIV-a Ediţie
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N
ăscut şi 

format ca in-
telectual la 
sfârşitul sec. 

XVII şi începutul sec. XVIII, în perioa-
da de apogeu a iluminismului, Dimitrie 
Cantemir, moldovean prin origine şi 
european prin instruire, reprezintă pen-
tru lumea ştiinţifică o valoare autentică 
incontestabilă.

Domn al Moldovei în perioada 
martie-aprilie 1693 şi 1710–1711, eru-
ditul cărturar a petrecut cea mai mare 
perioadă a vieţii sale în Turcia pentru 
începuturi şi în Rusia, unde şi-a sfârşit 
existenţa.

Fiu al lui Constantin Cantemir, 
fost şi el Domn al Moldovei, originar 
din Silişteni, Fălciu, având ca frate pe 
Antioh Cantemir ce va deveni la rân-
dul său domnitor în Moldova şi fiu pe 
Antioh Cantemir, diplomat şi intelectual 
european recunoscut, Dimitrie Cantemir 
îşi desăvârşeşte pregătirea intelectuală la 
curtea sultanilor turci timp de şaptespre-
zece ani iar după ieşirea de la domnia 
Moldovei ca sfetnic apropiat al lui Petru 
cel Mare în Rusia la Sankt Petersburg.

Politician şi politolog datorită îm-
prejurărilor istorice în care a trăit, isto-
ric al Moldovei, doritor a o face cunos-
cută în lume dar în acelaşi timp istoric 
al Imperiului Otoman de a cărui soartă 
depindea supravieţuirea propriei sale 
ţări, slujindu-se în cercetare de elemen-
te arheologice, numismatice, epigrafice 

etc., autor a primei geografii româneşti 
în care include cercetarea etnografică, 
folclorică, antropologică, în parte şi ca-
racteriologică şi psihologică, încercător 
în filozofie, moralist căutător de virtuţi, 
muzician îndemânatic şi muzicolog pri-
ceput, ocupându-se ca diletant de arhi-
tectura şi mai cu seamă literat, autorul 
unui roman alegoric cu cheie şi al unei 
scrieri cu caracter elogios, Cantemir s-a 
impus ca un tip intelectual plurivalent, 
menit să facă să răsune în lume specifi-
cul lumii româneşti.

La 11 iulie 1714 Academia din 
Berlin, care purta pe atunci numele de 
Societatea Brandenburgică de Ştiinţe, 
l-a primit în rândurile ei, ca membru 
extern, după ce secţia literar-orientală 
se pronunţase în acest sens la 31 mai 
1714.

Astfel, Dimitrie Cantemir va intra 
pentru totdeauna în rândul savanţilor de 
renume european şi mondial, datorită 
meritelor sale incontestabile în domeni-
ile în care a scris cu competenţa-i cunos-
cută şi recunoscută

Pentru vestul Europei scrierile sale 
despre istoria Imperiului Otoman, pri-
ma de acest fel din lume, în care face 
referire, cu amănunte, la creşterea şi 
descreşterea acestui mare imperiu pre-
cum şi la descrierea Moldovei din punct 
de vedere istoric, geografic, etnografic, 
economic şi natural la care se adaugă 
alte scrieri orientale.

Şi în domeniul literar sau muzical 
Dimitrie Cantemir excelează şi uimeşte 
lumea ştiinţifică din acea perioadă dând 
posibilitatea erudiţi-lor savanţi să-l con-
sidere egal cu ei dacă nu chiar superior 
în anumite privinţe.

La acea dată Germania nu era conso-
lidată ca stat de sine stătător ci zona eu-
ropeană de vest era dominată de Prusia 
ce devenise puternică din punct de ve-
dere militar, economic dar şi cultural.

Dorinţa Prusiei de a se extinde spre 
est atât ca teritoriu cât şi economic este 
antrenată de apariţia unui viitor stat, 
mare şi bogat cum era Rusia ce putea 
să-i ofere pieţe de desfacere şi un culoar 
de liberă trecere spre orientul apropiat 

sau îndepărtat.
Cunoştinţele prusacilor despre ţările 

din est erau reduse iar ceea ce scrise-
se Dimitrie Cantemir despre Imperiul 
Otoman, despre Moldova îi interesau în 
mod deosebit pentru că nimeni până la el 
nu făcuse o asemenea descriere, fapt ce 
i-au determinat să-l accepte fără rezerve 
ca membru al Societăţii Brandenburgice 
de ştiinţe care va deveni Academia 
Germană de Ştiinţe în viitorul apropiat.

Deşi nu au spus-o, trebuie să obser-
văm în dorinţa lor de a-l avea academi-
cian pe Dimitrie Cantemir ca o expresie 
strategică caracteristică pentru politica 
ştiinţifică a tinerei Societăţi de Ştiinţe 
Brandenburgice.

Necesitatea unor relaţii mai strânse 
cu Rusia şi promovarea studiilor orien-
tale , care se lega de aceasta, constitu-
iau un punct cardinal al politicii ştiin-
ţifice desfăşurate de recent întemeiata 
Academie brandenburgic-prusiană.

În instrucţiunile generale din 11 iu-
lie 1714 ale acestei societăţi de savanţi, 
asemenea lucru era consemnat în mod 
expres, ţelul urmărit cu privire la pro-
movarea reală a ştiinţei şi la sporirea uti-
lităţii ei obşteşti fiind împletit cu ideea-
mai mult sau mai puţin clar formulată a 
misiunii protestante.

Această orientare corespundea şi 
relaţiilor politice şi economice care se 
înfiripau pe atunci între Brandenburg-
Prusia şi Rusia, relaţii ce-şi găseau con-
cretizarea în pacte defensive şi în tratate 
comerciale avantajoase ambelor părţi.

Prin victoria rusească asupra suede-
zilor, Prusia dobândea accesul sperat la 
Marea Baltică şi găsea în Rusia, pe cale 
de a deveni o mare putere, pieţe de des-
facere sigure pentru produsele sale.

La acea dată se întorsese în Prusia 
după ce şezuse mai mulţi ani la curtea 
lui Petru I şi unde-l cunoscuse bine pe 
Dimitrie Cantemir, baro-nul Heinrich 
von Huyssen, care devenise în 1710 
printre primii savanţi ce au întemeiat 
Societatea Ştiinţifică din Berlin.

Când baronul Heinrich von Huyssen 
a comunicat în 1714 secţiei literar-
orientale că fostul domn al Moldovei 

Nicu VINTILĂ

Dimitrie Cantemir
valoare naţională şi internaţională
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Dimitrie Cantemir, doreşte să fie co-
optat ca membru al acestei societăţi şi 
că putea aduce contribuţii ştiinţifice în 
domeniul orientalisticii, această ofertă a 
trezit un ecou considerabil şi o bunăvo-
inţă generală, date fiind ţelurile ştiinţifi-
ce predominante ale Societăţii.

Lucrările ştiinţifice referitoare la 
Turcia, în general, şi la religia şi cultura 
Imperiului Otoman, în special, au fost 
considerate ca un deziderat din totdeau-
na de primă urgenţă de către membrii 
Societăţii Brandenburgice de Ştiinţe 
şi mai cu seamă de către secţia literar-
orientală.

În afară de contribuţii ştiinţifice 
cu privire la lumea orientului apropi-
at, secţia literar-orientală aştepta de la 
Cantemir, în plus, şi informţii despre 
patria sa, puţin cunoscută vestului.

În legătură cu primirea sa în 
Academie, a fost rugat, prin interme-
diul baronului von Huyssen, să prezinte 
şi informaţii sigure referitoare la situ-
aţia şi graniţele celor două principate 
româneşti.

Caracteristic a fost, de asemenea, 
şi faptul că, în anul cooptării sale, a 
apărut în revista din Leipzig, Neuer 
Buchersaal der gehehnter Walt (Noua 
bibliotecă a lumii savante) o scrisoare în 
limba latină adresată de către Cantemir 
unei” notabilităţi nobile şi savante” în 
care prezenta o dare de seamă asupra 
activităţii sale în domeniul scrisului.

La acea dată, Cantemir scrisese deja 
opere literare şi lucrări ştiinţifice remar-
cabile, în limba română, latină şi chiar 
turcă, fiind bun cunoscător a mai multe 
limbi internaţionale.

Dar abia în anii de după cooptarea 
sa a dus la bun sfârşit scrierile sale care, 
ca publicaţii postume, au fost traduse în 
engleză, franceză, germană şi rusă şi au 
contribuit esenţial la întemeierea faimei 
sale europene, cum ar fi: Descripţio 
Moldavie în 1716 şi Incrementa atque 
decrementa aulae othomanicae în 
1714–-1716.

Majoritatea membrilor Societăţii 
Brandenburgice de Ştiinţe vedeau, fără 
îndoială, în această cooptare un atât de 
mare câştig pentru studiile orientalistice 
de la Academia Berlineză şi toţi aceş-
tia manifestau un interes neobişnuit de 
mare pentru acest domeniu.

După discutarea în Consiliul 
Societăţii din 11 iulie 1714 a cooptă-
rii lui Cantemir, s-a considerat că nu 
mai era necesar decât asentimentul 

pretectorului, Freiherr von Printzen, 
căci era, oricum, vorba de o personali-
tate politică însemnată, care produsese 
senzaţie în Europa prin trecerea de par-
tea lui Petru I al Rusiei şi care fusese 
acuzată de înaltă trădare de către dem-
nitarii otomani.

Atât de mari au fost aşteptările 
Societăţii Brandenburgice de Ştiinţe în 
privinţa studiilor orientalistice ale lui 
Cantemir încât reies limpede din cores-
pondenţa Academiei cu oamenii săi de 
legătură din Rusia, referitoare la ceda-
rea manuscriselor lui Dimitrie Cantemir 
care murise în 1723.

Şi în presa germană, mai ales în re-
vistele ştiinţifice, s-au făcut între 1723-
1738 repetate referiri la eforturile reite-
rate de a determina tipărirea scrierilor 
rămase de pe urma lui Cantemir.

Mai târziu, fiul lui Cantemir, Antioh 
Cantemir, care a fost numit în 1732 am-
basador al Rusiei în Anglia, a pus să fie 
publicat în traducere engleză tratatul 
părintelui său asupra ascensiunii şi de-
căderii Imperiului Otoman.

Fără îndoială că intenţiona să pu-
blice în Europa occidentală şi Istoria 
Românilor.

În prima jumătate a sec. XVIII au 
apărut în Germania mai multe cărţi des-
pre Rusia şi Petru I, care au fost traduse, 
în parte, şi în engleză sau franceză.

Reformele petrinice şi avântul vie-
ţii ştiinţifice şi culturale din Rusia vre-
mii au produs în Europa o adevărată 
senzaţie.

Când se relata, în acest context, des-
pre viaţa spiritual-culturală din Rusia, 
Dimitrie Cantemir, era menţionat tot-
deauna ca un reprezentant proeminent 
al ştiinţei moderne ruseşti, cu menţio-
narea corespunzătoare a calităţii de fost 
domnitor al Moldovei.

În acea perioadă, Friederich 
Christian Weber, care a trăit în Rusia în-
tre 1714-1720 ca rezident braunschwei-
go-hanoveran, a publicat în 1721, la 
Frankfurt, o lucrarea Das veranderte 
Russland (Rusia transformată) în care îl 
menţionează în primul rând pe Dimitrie 
Cantemir, atunci când vorbeşte despre 
nobilii savanţi din Rusia.

Afirma despre el că este un domn 
învăţat şi cunoscător a multor limbi, de 
asemenea membru al Societăţii bran-
denburgice de Ştiinţe, iar istoria sa turcă 
în limba greacă şi latină care aşteaptă un 
editor, conţine multe „Arcana status” 
(situaţii oculte, tăinuite, necunoscute) 

ale Porţii Otomane.
De asemenea, Michael Schendo van 

der Beck îl menţionează (în tratatul său 
Preasens Russiae Litterariae Status 
- Situaţia actuală a literelor în Rusia 
= printre demnitarii şi oamenii de stat 
ruşi de înaltă cultură şi pe Domnitorul 
Moldovei Dimitrie Cantemir.

În sfârşit, mai cităm o ştire din 
Petersburg publicată în 1725 de Neue 
Zeitung von Gelchrten Saclen, care 
spune: „Vestitul Principe din Moldova, 
Demetrius Cantemir, căruia răposatul 
ţar la care se afla în deosebită favoare 
i-a încredinţat direcţiunea Academiei 
de aici (din Petersburg) şi care a pu-
blicat în anul 1722 „in folio” o operă 
savantă despre credinţa mahomedană, 
dar care a murit în anul următor, a lăsat 
printre altele, în urma sa şi o istorie tur-
că completă care urmează să fie dată în 
curând la tipar”.

Dorinţa lui Petru I de a înfiinţa la 
Petersburg o Academie rusă de ştiin-
ţe datează încă din 1714, dar care s-a 
conturat mai precis abia ulterior morţii 
sale.

Printr-o hotărâre a ţarului din 1718 
se spune. „Trebuie alcătuită o Academie, 
acum trebuie căutaţi ruşi care au şcoală 
şi vădesc înclinaţii pentru aceasta.)

Din pricina evenimentelor război-
nice, întemeierea oficială s-a mai amâ-
nat până în 1724, la câteva săptămâni 
după moartea lui Petru I şi la un an după 
moartea lui Cantemir.

Trebuie să luăm în consideraţie toa-
te aceste informaţii pentru a aprecia că 
Dimitrie Cantemir fusese prevăzut de 
ţar ca primul preşedinte al Academiei 
ruse de ştiinţe.

Filippino Lippi - Adoraţia pruncului
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Preot ortodox la biserica 
Bunavestire din mun. Alba 

Iulia, născut la data de 19 iulie 1941,în 
ajun de Sf. Ilie, cu doi ani şi o zi îna-
inte de Adrian Păunescu, cum îi place 
să spună, în localitatea Buzd, de lân-
gă Mediaş, unde tatăl său era preot. 
Originea familiei tatălui său era de un-
deva din preajma oraşului Sighişoara.
După absolvirea şcolii elementare în 
Buzd se înscrie şi va absolvi Seminarul 
teologic din Cluj după care va urma 
Facultatea de teologie din Sibiu.

Încă din copilărie s-a făcut remarcat 

prin vocea sa puternic bărbătească, pli-
nă de armonie şi tonuri grave, partici-
pând la multe sărbători ocazionale şi 
naţionale. Datorită calităţilor sale voca-
le inconfundabile, a timbrului vocal dar 
în special al volumului profund al vocii 
sale, va activa în perioada 1964-1970 în 
Ansamblul folcloric de la Târgu Mureş, 
apoi la Junii Braşovului.

În anul 1970 este hirotonisit preot în 
localitatea Apold de lângă Sighişoara, 
pe şoseaua ce duce la Agnita.

Din anul 1976 este transferat pre-
ot la Catedrala Întregirii Neamului din 
mun. Alba Iulia unde va funcţiona până 
în anul 1985.

Din anul 1985 până în prezent este 
preot paroh la Biserica Bunavestire din 
centrul municipiului Alba Iulia, biserică 
ce a fost ctitorită de protopopul Nicolae 
Raţiu în perioada 1783-1787,cel care 
l-a spovedit pe Horea în celula sa de 
la poarta nr.3 a Cetăţii din Alba Iulia 
înainte de a fi martirizat prin tragere pe 
roată de către asupritorii unguri.

In prezent locuieşte în mun. Alba 
Iulia pe str. Călăraşi la nr. 1 în casa 
parohială.

A fost căsătorit şi are trei fete de la 
care are doi nepoţi până în prezent.

A avut o colaborare frumoasă şi 
fructuoasă cu Cenaclul Flacăra şi în 

special cu Adrian Păunescu care l-a 
apreciat şi lansat în mod spectaculos pe 
scena cenaclului.

Apariţiile sale erau un prilej de ma-
xim patriotism pentru întreaga ţară şi 
pentru românii rămaşi în afara graniţe-
lor fireşti ale României, care urmăreau 
cu deosebit interes întâlnirile cenaclului 
pe diferite scene sau stadioane din ţară.

Cântecele lui pline de patriotism, de 
patos şi melodicitate, ne-au încântat ani 
de-a rândul şi le păstrăm intacte în me-
moria noastră cu atât mai mult cu cât la 
vremea respectivă era o restricţie severă 
de a se interpreta aceste melodii patrio-
tice vechi.

Şi acum la vârsta de aproape 70 de 
ani, vocea sa a rămas nealterată, poa-
te chiar mai bine formată şi orice cân-
tec pe care îl interpretează vibrează de 
emoţie artistică şi patriotică.

Dacă s-ar fi găsit cineva interesat la 
timpul respectiv şi ar fi cultivat talentul 
său vocal, să-l îndrume spre scenele li-
rice ale ţării sunt convins că am fi avut 
un bariton de primă mărime naţională şi 
universală.

Acum trăieşte, aşa cum a trăit toa-
tă viaţa, modest şi retras făcându-şi cu 
cinste menirea de preot în parohia sa, 
bucurându-se de aprecierea unanimă a 
celor care îl cunosc. 

Doru Gheaja

F aţă în faţă cu 
clădirea Liceului 
de Muzica şi Arte 
Plastice, renovată 

ca un nucleu de înţelepciune, se află 
casa veche în care locuieşte părintele 
preot Doru Gheajă, casă care se sprijină 
pe liniştea şi neliniştea uneia dintre cele 
mai vechi biserici din arealul albaiulian, 
pe mormântul protopopului ce-a dat ul-
tima binecuvântare lui Horia şi Cloşca, 
acolo pe locul Podeiului sub înfierbân-
tata, cruda, tragere pe roată, dar şi pe 
amintirea lui Avram Iancu, care întem-
niţat în acel perimetru, a băut apă din 
fântâna ce-şi numără anii, clinchetul 
izvorului şi dorul de lumină. Un buton, 
un lătrat de câine liliput şi mâna unui 
bărbat înalt, tânăr ce-a deschis

• Poftiţi, părintele este acasă.

Şi m-a condus soţia lui, o doamnă 
brunetă, bine crescută, cu chipul aco-
perit de un surâs presărat cu o doză de 
melancolie.

şi:
• Părinte doru Gheajă, memoria 

este chiar îmbrăcămintea de trudă şi 
de sărbătoare a sufletului. ea apare 
şi dispare în aceiaşi clipă, oferindu-ne 
întrebări, tăceri, reaşezare a lor pen-
tru un anumit strat al cuvintelor. aici, 
în acest punct se situează şi întreba-
rea, deloc prozaică: cum arată clipa 
întâlnirii cu năvalnicul poet adrian 
Păunescu? Spun „năvalnic” pentru a 
scuti prezenţa rotunjirii altor nemai-
pomenite ad jective. Sintagma, repet, 
include un timp al reciprocităţii unei 
alese preţuiri.

• N-aş dori să mă laud, nici să trec de 

zona bunului simţ, dar afirm cu exacti-
tate următoarele: Preasfinţitul Emilian, 
dar şi noi preoţii ne doream să-l cu-
noaştem pe Adrian Păunescu pentru că 
auzisem multe lucruri frumoase despre 
el. Mie personal mi-au vorbit despre 
Adrian cunoscuţii istorici Ion Ardelean 
şi Mircea Muşat. Şi clipa ni l-a adus 
la Alba Iulia în 1980. Preasfinţitul 
Emilian era convins că prin Adrian se 
vor putea rezolva o serie de probleme 
legate de Biserică, greu surmontabile 
atunci. Aşa că mi-am luat inima în dinţi 
şi l-am abordat pe Adrian, detaliindu-i 
amănunte despre biserica din Râmeţ, 
despre unicitatea ei, rănile de peste 
veac, invitându-l în numele preasfinţi-
tului să poposească în incinta ei sacră. 
I-am amintit şi de numele profesorului 
Drăguţ cu echipa sa, pe care l-am dus 

Ion MĂRGINEANU

Amintirea cu faţa spre lume
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cu maşina Aro. Atunci nu era şosea şi 
dincolo de Stremţ - profesorul a zis:

• Opreşte părinte, că ne îneacă 
fumul.

• Am oprit. Ne-am urcat pe un deal 
şi-a rămas încântat de frumuseţea locu-
rilor. Eu venisem de la Sighişoara, unde 
eram preot. Spre seară, la Mănăstire a 
sosit Adrian, însoţit de Victor Socaciu 
şi Nicolae Arsenic, adjunctul său de 
la revista „Flacăra”. Atunci a avut loc 
întâlnirea firească, nealambicată dintre 
Emilian şi Poet. Preasfinţitul i-a făcut 
o radiografie a locurilor, a necesităţilor 
şi greutăţilor prin care trece mănăstirea, 
faptul că doreşte să retipărească cartea 
Bălgradului, cărţi rare, calendare de 
perete şi multe altele. Seara a fost îm-
brăcată de curiozităţi, veselie restrânsă, 
şi multe întrebări. Adrian avea un fel 
anume de-a asculta, iar preafericitul era 
de-o psihologie aparte.

Adrian s-a întors la Bucureşti, a 
intervenit acolo sus pentru hârtie, tipo-
grafie, pentru promovarea unor sacre 
valori de patrimoniu. Trebuie spus, adi-
că relatat, că la Râmeţ, în timpul mesei, 
Socaciu a cântat câteva compoziţii fer-
mecătoare, dar nici maicile nu s-au lăsat 
mai prejos, au cântat şi ele ca niciodată. 
Dimineaţa au venit de la Alba Iulia şi 
colaboratorii săi. Adrian m-a chemat pe 
terasa de la Mănăstire şi-a zis:

• Părinte ai fost extraordinar. Aseară 
mi-ai cântat un cântec „Aşa-i românul”. 
Eşti o voce fantastică. Vreau să-l reaud 

înlăuntru.
• Aceasta-i clipa când a început co-

laborarea mea cu Adrian. Apoi l-a stri-
gat pe A. Căpuşneac de la televiziune 
şi i-a spus:

• ÎI iei pe părinte şi-l înregistrezi 
lângă (în), bisericuţa veche, dar până 
se întunecă să-l şi filmezi acolo, sub 
stânca aceea dumnezeiască. Adrian m-a 
întrebat de unde ştiu cântecul acela şi 
i-am mărturisit că l-am cules de lângă 
Agnita, în 1969, din satul Chirpăr.

A zis:
• Ce comori ascunde satul românesc. 

Trebuie doar să le întindem mâna.
• O măicuţă de la mănăstire a gă-

sit în lada cu zestre un costum moţesc, 
deteriorat de uitare, l-am îmbrăcat aşa 
cum era şi-am proptit stânca. Ne-am 
despărţit târziu. Urma să mă anunţe 
când se va transmite filmarea pe post. 
M-a sunat apoi de la Bucureşti că are un 
spectacol la Sala „Ion Creangă”, rugân-
du-mă să fiu prezent. Am cântat două 
cântece. A fost un triumf. De sărbătoa-
rea lui Sf. Ilie m-am văzut la televizor. 
Era un licăr de lumină dintr-o fructuoa-
să colaborare.

• Şi-a urmat consolidarea ei prin ani, 
ca un lung drum a două suflete zbuciu-
mate spre ele însele...

• E adevărat. Colaborarea noastră a 
luat forma unei prezenţe naţionale, în 
Transilvania dar şi la Tulcea, la Putna. 
Aici, la Putna, am cântat „Cântecul lui 
Ştefan cel Mare”. Cântecul a rămas un 

ecou al biruinţei, a de-
venit un şlagăr, un marş 
cu care, ulterior, basa-
rabenii aveau să câştige 
revoluţia la Chişinău. 
Un moment mai difi-
cil, precaut chiar, l-a 
constituit spectacole-
le noastre din Valea 
Jiului, unde avusese 
loc acea revoltă, acea 
răzvrătire. Cântecele 
patriotice interpretate 
au coborât adânc în ini-
mile minerilor.

Trebuie să revin, 
totuşi, e vorba de me-
morie, la toamna lui 
1980, la Râmeţ. Acolo 
măicuţele au cân-
tat melodia pricesnei 
„Simone, Simone, spu-
ne tu”. Adrian a rămas 
înmărmurit. Atunci a 
scris textul „Colindul 
copiilor pentru pace”, 
pe care eu l-am cântat 

la televiziune imediat după Crăciun.
În 1981, tot la Mănăstire, când în-

cepuse construcţia noii biserici, Adrian 
mi-a spus: 

• Părinte, schimbăm textul la melo-
dia „Colindul copiilor pentru pace” şi o 
să-i spunem „Colindul Ardealului”. Pe 
loc a compus textul care începea aşa: 
„Tu Ardeal, tu Ardeal”. A fost un mo-
ment unic prin frumuseţe şi interpreta-
re. L-am cântat şi înregistrat la studioul 
de radio din Cluj. El a devenit o fantas-
tică biografie revoluţionară.

• Preafericitul Emilian cum s-a ata-
şat acestor înălţătoare provocări?

• L-am vizitat împreună la Bucureşti 
pe Adrian ce obţinuse hârtie, cu patină 
aparte, de la Fabrica Letea, pe care am 
cumpărat-o şi adus-o acasă.

În acest timp a apărut o problemă 
dureroasă pentru Emilian. La Miercurea 
Ciuc era o biserică ortodoxă părăsită, 
fără geamuri, fără uşi. Lângă ea tre-
buia să se construiască Centrul Civic. 
Emilian a fost chemat de mai multe ori 
la Miercurea Ciuc cerându-i-se să fie de 
acord cu demolarea bisericii, cu schim-
bul ei arătându-ni-se două locuri, unul 
între blocuri, altul la periferia localită-
ţii. Nu a fost de acord. Biserica trebuia 
să rămână în centru. Adrian a trimis un 
reprezentat la Miercurea Ciuc. După 
două zile apare în „Flacăra” un articol 
pe două pagini. Până la urmă biserica 
a rămas în picioare. Când Costea de 
la Alba lulia s-a dus prim-secretar la 
Miercurea Ciuc, lucrurile au revenit la 
normal. Şi azi biserica respiră ca un li-
ant de ortodoxie.

• Părinte, să evaluăm şi alte momen-
te din bucuria colaborării. Unele lumi-
noase, altele triste.

• L-am însoţit la înmormântarea ta-
tălui său la Bârca. Am vizitat împreună, 
în 1992, Chişinăul. Cenaclul „Flacăra”, 
după întâmplările nefaste de pe stadi-
onul din Ploieşti, interzis de autorităţi, 
devenise după revoluţie, „Totuşi, iubi-
rea”. La Chişinău a fost un eveniment 
important: sfinţirea statuii lui Ştefan 
cel Mare. Era promovat un spectacol 
de gală în piaţă şi mai multe în unele 
localităţi. Am poposit şi în satul natal, 
Copăceni, lângă oraşul „Bălţi”, unde o 
bătrânică, printre autorităţile ce l-au în-
conjurat, scriitori, ministrul culturii, Ion 
Ungureanu, s-a apropiat de Adrian şi-a 
ridicat braţele scunde spunând:

• În braţele acestea te-am legănat, 
te-am liniştit, te-am mângâiat.

O lacrimă îmbrobodise ochii albaş-
tri ai poetului.
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Spectacolul de gală din Piaţa 
Chişinăului a fost o izbândă şi pe sta-
tuia lui Lenin se urcaseră nişte tineri. 
La spectacol au fost şi Tudor Gheorghe 
şi Doina şi Aldea Teodorovici. Atunci 
mi-am dat seama ce putere avusese 
„Cântecul lui Ştefan cel Mare”. Când 
am urcat pe scenă, toţi s-au ridicat în pi-
cioare, mulţimea a aprins torţe, un fior 
stăpânea totul, Grigore Vieru a obser-
vat, a venit pe scenă şi-a zis:

• Părinte, trebuie să cânţi de mai 
multe ori cântecul acesta, cu el am câş-
tigat revoluţia.

M-a găzduit chiar poetul Vieru, 
în modestul său apartament. Adrian a 
prezentat întregul program într-o atmo-
sferă copleşitoare a demnităţii limbii 
române.

L-am însoţit în campania lui electo-
rală la: Deva, Petroşani, Hunedoara.

• Spuneai că vrei să te întorci la un 
moment deosebit!…

• În luna noiembrie 1984, după 
spectacolul de la Tg. Mureş, eram la 
Reghin. Adrian a plecat la Bucureşti. 
Pe stadionul din Reghin, pe o seară ge-
roasă, am început programul. Adrian a 
sunat să avem grijă să iasă un program 
înălţător. Şi aşa a fost. Adrian s-a dus 
la Ceauşescu şi-a primit aprobarea să 
recite poezia „Doina”. Era un triumf 
moral.

• Dacă ar trebui să-i faci un portret, 
cum ar arăta el: din cuvinte, din emoţii, 
din mulţumiri, dor, din aduceri aminte?

• Era un iubitor de oameni. Aspru, 
dar îi iubea. Îl avea lângă el pe Valeriu 
Popa, un bioenergetician. Primea sute 
de bilete. Pe cei cu probleme de sănă-
tate îi chema după scenă şi-l trimitea pe 
Valeriu Popa să-i vadă.

Pentru mine, rămâne un prieten 
adevărat.

lată ce scria în 2007, după o întâlni-
re a noastră la Hotelul „Parc”, fiica sa, 
Ana Maria, care avea aproape 17 ani:

L-am întâlnit la Alba Iulia pe pă-
rintele Doru Gheajă. A venit, când a 
auzit că vine tata acolo, la domnul 
Nicolae Puşcaş, unde am oprit pentru 
câteva minute, în drum spre Gherla. A 
îmbătrânit. A suferit câteva operaţii şi 
o mare pierdere. I-a murit soţia. A ră-
mas, însă, acelaşi om bun şi, din câte 
i-a spus tatălui meu, i-a rămas intactă 
vocea. Vocea dânsului fără egal, după 
cum zice tata. Aşa e, se ridică mai greu 
de pe scaun şi parcă a mai micit, dar 
tot părintele Gheaja e. Are aceleaşi 
principii puternice şi vorbeşte la fel de 
corect despre toţi cei pe care i-a cunos-
cut cândva. Când i-a spus tata că vom 

trece prin Alba, a tresărit. I s-a luminat 
vocea. Şi îşi făcea griji ca nu cumva să 
venim între orele 17 şi 19, când avea 
slujbă de nuntă pentru nişte cetăţeni ai 
săi. Cred că era în stare, totuşi să anu-
leze şi nunta oamenilor, ca să se vadă 
cu tata. Dar tata a amânat intrarea în 
Alba, ca să nu pierdem întâlnirea. Nu 
a stat mult. Dar a fost suficient, ca să 
văd ce legătură adâncă îi leagă pe dl. 
Gheaja şi pe tata. De multă vreme am 
auzit vorbindu-se în jur despre vocea 
părintelui. După ce am crescut, am re-
uşit să-mi creez, într-o anumită măsu-
ră, propriile criterii şi am descoperit, 
încă o dată, ce mă învăţaseră ai mei să 
admir. Aşa am învăţat şi eu să-l respect 
pe părintele Doru Gheaja. Acum, după 
ce am văzut că nici pe dânsul nu-l iar-
tă timpul, mă cuprind remuşcările şi 
mi se pare că i se cuvine mult mai mult 
decât are. Ştiu că tata l-a ajutat deci-
siv, de mai multe ori şi sunt mândră de 
asta. Sunt mândră că am un tată care 
apreciază la timp adevăratele valori. Şi 
de data aceasta, a avut dreptate, când 
s-a luptat cu atâţia oameni, ca să-i 
facă dreptate părintelui Gheaja din 
Alba Iulia, oferindu-i Cenaclul, unde 
să cânte, precum şi emisiuni la singu-
rul post de radio din acei ani. De fieca-
re dată când a avut ocazia, l-a invitat 
la Cenaclul „Flacăra”, ca să audă şi 
alţii ce fel de voci rămân necunoscute, 
prin diferite colţuri ale ţării, dacă nu 
are nimeni curajul şi caracterul nece-
sar, pentru a le scoate la lumină.

Acum, când începe să nu mai fie 
devreme pentru Doru Gheaja, îl ru-
găm să fie puternic şi să lupte împo-
triva bolilor, bătrâneţii şi singurătăţii. 
Noi, la rândul nostru, promitem că, de 
fiecare dată când vom trece prin Alba 
Iulia, îl vom căuta. Deocamdată, nu 
ne rămâne decât să ne rugăm pentru 
viaţa acestui om. Şi să-l ascultăm pe 
noul CD al Cenaclului „Flacăra” care 
urmează să apară foarte curând.

Sărut mâna părinte Gheaja!
• Altceva? Doar un prieten adevă-

rat? Atât să fie Adrian?
• Da! Pentru că prietenia noastră 

a continuat şi dincolo de moartea sa, 
din 5 noiembrie 2010, de Congresul 
Spiritualităţii Româneşti. M-am nu-
mărat printre cei ce-l conduceau pe 
Adrian la locul de veci, acolo în cimi-
tirul Bellu, dându-mi-se posibilitatea 
ca la Biserica Boteanu, după slujba de 
înmormântare, să-mi exprim credinţa 
prin priceasna „Sus în cer”, pentru ca în 
cer, pentru toate lucrurile bune pe care 
le-a făcut să i se găsească un loc pentru 

veşnicie. Am fost bucuros, cu toată os-
teneala fizică, să văd mormântul sau 
aflat la circa şase metri de mormântul 
lui Eminescu, şi la trei metri de cel al lui 
Nichita Stănescu.

• De ce crezi, părinte Doru, ca unii 
detractori ai lui Păunescu, nici în clipele 
acelea nu şi-au putut stăpâni sintagme 
veninoase?

• Pentru că aceştia nu ştiu, şi nu vor 
şti nicicând ce este iubirea adevărată, 
pentru ca ei nu s-au putut apropia altfel 
de genialul Adrian, doar împingând în 
areal invectivul. Ei sunt cei care, repet 
nu l-au iubit niciodată. Când m-a filmat 
în costum popular, Adrian a fost Omul 
care a avut curajul să mă promoveze în 
Cenaclul „Flacăra”, iar după aproape 
un an mi-a zis: „Părinte, gata cu costu-
mul popular, de azi te îmbraci în ţinuta 
preoţească. Aşa este drept şi cinstit”, 
prezentându-mă scenic foarte simplu: 
„Preotul Doru Gheaja din Alba lulia!”

• Foarte frumos, părinte! Ştiu că în 
fiecare an, de 1 Decembrie, după ce 
trecea pe la statuia lui Mihai Viteazul, 
se întorcea în Catedrala Ortodoxă, 
unde, cu cenacliştii, cânta celebrul text: 
„Mihai Viteazul intră-n Catedrală/ şi 
avea harta Daciei în mâini”.

• Noi toţi eram acolo, o singură respi-
raţie a romanităţii. Noi toţi, harta Daciei, 
noi toţi, Ardealul, Muntenia, Moldova, 
noi toţi, Basarabia, Bucovina. Şi-un di-
rijor de suflet: Adrian Păunescu.

Alba Iulia, pentru Adrian deveni-
se a doua casă. Se striga peste harta 
României, peste hărţile limbii române:

„Veniţi români, veniţi la Mecca 
noastră,/ Veniţi la Alba Iulia-n Ardeal!”

Ce vreţi mai mult?
• Ce vrem? Un singur lucru: să dăm 

Cezarului ce-i al Cezarului, să-l iubim 
pe Adrian pentru frumuseţea luminii 
din suflet şi grai, să-l rugăm pe bunul 
Dumnezeu să-i ierte toate păcatele lu-
meşti. Pe-un dangăt de clopot repetăm: 
români, unde nu este iertare, unde nu se 
ştie a ierta, mocneşte mustind viermele 
păcatului, nămolul năvalnic al urâţeniei 
umane.

• Părinte Doru, lăsăm un final des-
chis. Colaborarea noastră are cu mult 
mai multe dimensionalităţi. E bine că 
v-aţi împrietenit, respectat, că aţi trimis 
în eter frumuseţea incontestabilă a unor 
sentimente vii, hrănitoare şi pilduitoare, 
rămase în biografia romanităţii ca nu-
măr sfânt de casă.

Mulţam frumos, mă retrag să-mi 
odihnesc receptarea unui dublu portret: 
Doru - Adrian.
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Dacă faci o călătorie geo-
grafică prin sonetele voi-
culesciene şi prinzi un-
duirea esenţelor simţi că 

pluteşti deasupra sau calci pe apă sau ca 
eşti un ocean deşertând iubire. În scoica 
timpului răsună frumuseţi de nepătruns. 
S-au scris studii întregi despre minele 
lui So lomon. Se spune că cineva, chiar 
de-ar fi intrat în acele mine, nu ar mai fi 
putut ieşi viu. Paradoxal, dar şi în sone-
tele lui Voiculescu se petrece la fel. Dacă 
intri în minele fascinante ale miresmelor 
poetice nu vei putea ieşi. Rămâi captiv. 
Dar nu ieşi, nu pentru că nu ai putea ieşi, 
ci pentru că nu mai vrei să ieşi din lu-
mea miraculoasă pe care o deschide, ca 
suflul divin o grădină înflorită în miez 
de mai. Deja simţi şi tu cititorule, nu-i 
aşa, fâlfâirea aripilor îngerilor care în-
muguresc în sufletul tău în zbor meta-
foric, călăuzindu-te spre lumea magică 
a poeziei. Nu vrei să mai ieşi din minele 
alese ale sonetelor voiculesciene, prin-
tr-un act voliţional generos pe care ţi-l 
impui. De ce să părăseşti un sanctuar 
pentru a coborî în cotidianul aflat în-
tr-un trend de profundă îndobitocire, o 
lume carnală scăldată în mizerie morală 
şi pecuniară, ahtiată după un profit rapid 
fără muncă şi fără consum de energie, 
seu sordid al superficialităţii cultivate ca 
ideal naţional, când poţi să fii oaspetele 
Poetului invitat la o lecţie de geografie, 
de cunoaştere a naturii prin frumuseţe, 
o clătire spirituală a sufletului cu roua 
creaţiei divine pentru ca, citându-l pe un 
venerabil profesor de geografie din fa-
cultate, fără a-l numi însă, spre a “mări a 
lumii taină”, Geografia înseamnă Iubire, 
iar Iubirea este Geografie. În calitate de 
efemer ucenic tălmăciuitor al tainelor 
naturii şi un sensibil drumeţ pe poteca 
eleganţei poetice, am cutezat să fiu un 
liant al acestor raze spre a spori şi prea-
mări Frumuseţea.

Mi-am ales ca teren fertil sonetele lui 
Vasile Voiculescu deoarece m-am regăsit 
în ele ca perlă în ocean, incursiunea mea 
în povestea înlănţuirii, liberă captivitate, 
a naturii cu poezia, vreau să o încep cu 
un vers din primul sonet voiculescian în 
care aceste raze se îngemănează ca pru-
ne la sânul mamei: “Culeg azur şi roze 
şi raze de pe ramuri/ Stăpânul meu, ale-
sul, cu slavă să-ncunun.”

Cu paşi domoli, printr-o galerie de 
verdeaţă, m-a întâmpinat cu mersul său 
vioi, când am ajuns la casa Domniei Sale 
de pe strada Staicovici, Omul care mi-a 
umplut inima cu Dragostea Poeziei. 
Mi-a strâns mâna cu căldură şi m-a 
poftit să îl urmez. Am trecut printr-un 
vestibul, apoi am coborât pe o scară de 
mahon roşu, la demisol, unde mi-a ce-
rut să iau loc într-un fotoliu, în timp ce 
în mine primii îngeri se jucau în lumini 
edenice. Ce primire! Mi-am urmat ma-
estrul în lumea tainică în care mă poftea. 
Când îmi amintesc acele clipe, licurici 
lucitori se distilează sub gene şi bucurie 
mare îmi cuprinde cămările lăuntrice. 
Am şezut comod în fotoliu, în timp ce 
ochii admirau odaia care purta cu sine 
personalitatea Poe tului. Îşi făcu apariţia 
ţinând în mână un corn - o relicvă geolo-
gica - vechi de mii de ani şi aşezându-se 
în fotoliu, în faţa mea a început lecţia de 
geografie pentru care fusesem invitat. 
Era o mare onoare să stau în faţa aces-
tui Om şi să ascult prelegerea sa. Nu 
pot să uit o clipă primele lui vorbe cu 
care şi-a început expunerea, cu o magie 
a limbajului debordantă, tumultuoasă 
curgere poetică. Să nu priveşti niciodată 
numai suprafaţa, mi-a spus. Mereu tre-
buie să îţi arunci năvodul mai în larg, 
în ape mai adânci, iar atunci vei prinde 
mulţi peşti. Din acel moment parcă to-
tul din jurul meu dispăru şi m-am simţit 
cufundat într-o profundă visare. Nu mai 
ştiam dacă era aievea sau eram în nuve-
lele fantastice eliadeşti în care realitatea 
amorţeşte. S-a petrecut un fel de sedare 
a simţurilor ca atunci când ai consuma 
anumite ierburi cu efecte miraculoase, 
care îţi convertesc realitatea şi îţi des-
chid o lume în care te simţi confortabil. 
Omul din faţa mea m-a cucerit într-atât 
prin vorbele sale tainice, pline de sa-
ţiu, încât am devenit un supus plin de 
admiraţie. Lumea în care trăim ascunde 
nestemate, dar care nu pot fi posedate, 
doar contemplate. Posesia duce la ex-
tincţie. Cum scrie Mircea Eliade, “nu 
poţi cunoaşte cu adevărat decât ceea ce 
renunţi de a stăpâni.” Adevărat. Vreau 
să îţi arăt ceva, continuă spunându-mi, 
de care puţini oameni ştiu, doar câţiva 
prieteni mai apropiaţi, cărora le-am de-
dicat câteva versuri. Am scris un ciclu 
de sonete pe care le-am imaginat ca o 

continuare a sonetelor shakespeariene, 
cu o iscălitură autentică a Iubirii mele. 
Am o presimţire ciudată în ceea ce le 
priveşte viitorul şi vreau ca aceste so-
nete, care sunt chintesenţa operei mele, 
să fie cunoscute nu numai prin sensul 
literar, ci şi prin ceea ce numesc eu geo-
sfericitate literară. Geografia mi-a fost 
foarte apropiată încă din copilărie când 
priveam cerul înstelat şi mă lăsam cu-
fundat în nopţile de vară, furat de şarpele 
înstelat ai cărui solzi străluceau pe bolta 
supremă. Am fost un autodidact în ceea 
ce priveşte studiul Planetei Albastre. 
Geografia este ştiinţa Iubirii, a iubirii 
pământului de către om şi a omului de 
către pământ. Te-am chemat astăzi, îmi 
zise, să îţi prezint câteva elemente de 
structură geografică din cadrul sonetelor 
mele, cheia de boltă pentru a o interpre-
tare geoliterară, bulgari de sensibilitate 
pe care i-am rostogolit printre versuri, 
liant al frumuseţii care s-a pârguit în 
nopţile pline de farmec adolescentine. 
Te rog să faci cunoscute aceste frânturi 
de explicaţii prin care doresc să ajut pe 
cel care se va apleca să studieze şi să în-
ţeleagă, să descifreze tainele ascunse în 
aceste versuri atât de dragi mie, sonetele 
profunzimilor umane. Am afirmat ante-
rior că tainele acestei lumi se ascund în 
profunzime. Frumuseţea nu o poţi cău-
ta. Ea te caută pe tine. Daca nu îi simţi 
apropierea şi nu îi deschizi larg uşile nu 
poate să intre şi să cineze cu tine. Fru-
museţea nu dă buzna în inima ta. Ea bate 
la uşă şi aşteaptă. Uite, acest corn vechi, 
îl ţin azi în mână eu, dar ştiu că are o 
vârstă geologică. Prezentul ţine în mână 
trecutul. Prezentul care va deveni viitor 
o să fie ţinut în mână la rândul lui. Este o 
translaţie temporală. Sunt şi aici şi aco-
lo, mereu egal depărtat de un timp care 
a fost şi unul care va veni. Este primul 
aspect de care trebuie să ţii cont: eterni-
tatea clipei. Nu este nimic efemer. Totul 
e deplin. Doar că sempervirescentul se 
ascunde sub aparenţa efemerităţii pen-
tru a explica magia curgerii. În rotaţia 
cuvintelor din cadrul sonetelor îmi veţi 
căuta poate centrul. Răspunsul se află 
Dincolo. Atâta timp cât există raportare, 
nu poate fi vorba de un singur centru. 
Universul creşte ca un lan de grâu şi 
dă mereu roadă. Trebu ie aşadar să că-
utaţi sămânţa şi să o aşezaţi în sol fertil. 

Fructele imago
– geosfericitate literară –

Francisc-Mihai LÖRINCZI
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Nu ajunge sămânţa daca aţi găsit-o. E 
nevoie ca ea să crească în voi şi să dea 
roadă bună. Sonetele mele sunt un lan de 
grâu perfect rodind. Macii înfrumuseţea-
ză acest lan. Prin figurile de stil - macii 
- am ascuns frumuseţile pământului, tai-
nele sale în lanul de grâu. Macii ajută că-
utătorul, drumeţul Frumosului, să ajungă 
la roadă şi să guste pâinea Devenirii prin 
Iubire. Păşiţi şi căutaţi în lanul meu de 
versuri macii şi găsindu-i veţi afla dru-
mul spre rodul vieţii. Şi pentru că pâinea 
este rodul pârguit de ploaia vieţii am do-
rit să înmănunchez în straturile gândirii 
mele curgând în şuvoiul cuvintelor înflo-
rind în versuri, apa în formele-i miracu-
loase, cea mai înfloritoare dintre ele fiind 
gheaţa. De aceea i-am dedicat o atenţie 
deosebită. Apa cristalizează în sistem 
hexagonal. De aceea florile de gheaţă 
din versurile mele au diferite forme şi 
sensuri. Fiţi bravi căutători între florile 
de gheaţă ale sonetelor. Şi aici Poetul a 
dat citire câtorva Sonete. M-au ferme-
cat din primul moment şi sub tălmăci-
rea Poetului le simţeam cum rodeau în 
mine ca un lan de grâu ornat cu maci în 
miez de vară. Simţeam cum pulsul pâinii 
vibra în inima mea, cum versurile se lo-
veau unul de altul şi scânteiau lumina în 
curcubeul figurilor de stil: “vine-ngheţul, 
grăbit ca o osândă”, “îngheaţă-mbrăţi-
şate gigante disperări”, “noi îl primim 
cu gheaţă”, “negrul clocot cleştar a 
îngheţat”, “noapte [...] mai limpede ca 
gheaţa”, „chiar gheaţa ta mi-e hrană”, 
“tot mai groase umbre de-ngheţ pui între 
noi”, “am îngheţat acolo sub bolta ido-
latră”, “zeiţă de gheaţă şi furtuni”, “să-
ngheţe vecii cu cârdul lor de zboruri”, 
“flăcări în gheaţa despărţirii”.

Marele Creator şi-a lăsat geniul ca 
fire de nisip de aur dintr-o clepsidră să 
se strecoare în lumea oamenilor. Din 
mi ne a curs prin capilaritate spre azur. 
Prin sonete am vrut să cresc un Arbore 
de Frumuseţe. Podoaba versurilor e ma-
gia sensurilor ca pentru flori miresmele. 
Rămâne meritul geniilor de a le culege. 
Căci vor fi mulţi care îmi vor pune în 
balanţă versurile-mi şi vor trage la sorţi 
şi se vor bate pentru ele. Dar miresmele 
nu pot fi forţat scoase din boboc, li se 
vor revela doar celor care umili se vor 
apleca asupra lor. Şi atunci frumuseţea 
miresmelor îi va cuprinde nebănuit ca 
mirele mireasa. Cuvintele curgeau din 
fiinţa Poetului, iar eu ascultam puter-
nic impresionat şi trăiam clipe de ex-
taz, căci fiecare vorbă avea un tâlc, iar 
graiul blând al Poetului, ca aievea al 
bunicului meu, mă cucerea. Apoi mi-a 
vorbit detaliat de miresmele limbii din 

pocalul sonetelor, dar a ţinut mai întâi 
să îşi facă un autoportret: „Mi-am făurit 
o bătrâneţe bravă,/ Cu părul alb ca fal-
dul unui steag,/ Cu crângul bărbii ţăr-
cuind şirag,/ Un chip uscat de pajişte 
firavă./ În pieptul liber, bântuită na vă/ 
De al talazurilor vălmăşag,/ Port încă 
sus, ci tot mai lângă prag,/ O inimă, 
răcită, dar de lavă./ Visez mereu, căci 
visul mi-e trezie,/ Din lene mi-am făcut 
amică vie:/ Cu ea ţin sfat când gânduri, 
mii, mă trag.../ Nu mai întreb ce vremuri 
bat afară;/ Privesc, în mine, pulberea 
de seară,/ Şi coborând lăuntrica mea 
scară,/ Mă sprijin în condei ca în toiag. 
Cu aceste cuvinte, ascultându-le, am ie-
şit să privim bolta înstelată. Era o noap-
te de iulie cu un cer senin, cu stele mari 
umflate cu lumina ca velele unei corăbii 
de vânt, care stăteau deasupra noastră ca 
poame pârguite pe ram sub un azur îm-
bătător. Erau ca nurii rodind feciorelnic 
în amiaza vieţii. Marele Albastru, conti-
nuă Poetul, cupola care ne acoperă, este 
nu numai un izvor de Frumuseţe vizibi-
lă, dar o adevărată scenă de meditaţie şi 
inspiraţie: “Culeg azur şi raze şi roze de 
pe ramuri”, iar în zborul devenirii “voi 
sparge-ntârziatul decret de lut al firii”, 
căci “Pământul n-are margini, nici ce-
rurile prag”, ,Şi neguri lungi de veacuri 
las iar să mă înghită.” Pământul este o 
perlă din eternitatea oceanului cosmic, 
legat de Soare cu un fir gingaş de mătase 
naturală: “Ca viermele mătasei ţesusem 
ne-ncetat/ În jurul tău un magic cocon 
de poezie.” Nu poţi evada din hainele 
acestea pământeşti decât pe lujerii Iubirii 
înălţându-se din coarde prin fereastra 
adevărului care este inima ta. Ritmul vie-
ţii îl reglezi cu înălţimea zborului de care 
eşti în stare. Iubirea vulcanic răbufneşte 
spre suprafaţă, la fel cum diamantul este 
adus din profunzimile magmei de mişcă-
rile ignee: “Că-n inima-mi, ascunsă, stă 
slava nemuririi,/ Şi-o scriu cu diaman-
tul caratelor iubirii...” Este un zbor în 
care aripile se deschid spre înlăuntru, în 
urma păcatului edenic când omul a ră-
mas dezaripat: “Eternul se ascunde sub 
coaja unei clipe,/ Ca-n oul ce păstrea-
ză un zbor înalt de-aripe.”. Zborul este 
însămânţat în iubire de unde îşi creşte 
umil aripile, “cutezător scafandru-n 
oceanele cereşti.”, de unde “strivite-n 
teascuri grele şi stoarse, le deşartă/ 
De tot ce au în ele adânc: parfumul” 
pentru că “Mereu cerşim vieţii ani mai 
mulţi, aşa-n neştire,/ Ne răzvrătim, ne 
plângem de piericiunea noastră,/ Şi 
încă nu-nţelegem că fără de iubire/Se 
veştejeşte Timpul în noi ca floarea-n 
glastră.”

Privesc “cum cade noaptea” în fie-
care seară în subceresc şi iată-mă în fru-
moasa toamnă a bătrâneţii contemplând 
şi excavând în “ocnele iubirii”, cule-
gând din spatele oglinzii primăveri cu 
cireşi înfloriţi care s-au scuturat acum, 
o dată cu firele de nisip de aur care s-au 
strâns conştiincioase în partea de jos a 
clepsidrei. Dar, să nu uităm că “noi cu 
o-mbrăţişare rodim eternitate..”. Şi-n 
dulcea legănare a luntrei vieţii “cu vu-
ietele mării în scoică de sonnet”16 as-
cuns-am perle în ape neumblate: “Când 
eşti poet, o perlă îţi destăinuie oceanul/ 
şi spaimele iubirii s-aţin într-un cu-
vânt.” şi-n ultimele clipe “cu fluxuri şi 
refluxuri aproape aţipite...” mă-ntorc în 
timpul rozei “şi fiece silabă e un ciclon 
de dor.” Asistăm la o voluptoasă lecţie 
de geografie când oceanele iubirii se 
dezveleau în cuvintele sonetelor ce cur-
geau şuvoi prin palmele poetului mus-
tind în fiecare buchie. Pătrundeam tot 
mai afund în oceanele timpului, le au-
zeam deschizându-şi aripile, nechezatul 
clipelor trecute şi la un moment dat am 
îngheţat când s-a declanşat glaciaţiunea 
cuatrenară: “Când Nordul se răstoarnă 
crunt peste noi şi vi ne/ Noianul de omă-
turi pe inimi să-şi deşarte” şi această 
efuziune poetică ar fi continuat dacă 
nu ne-ar fi trezit “Timpul, hainul cer-
şetor”. Am vâslit printr-o mare de mi-
resme: metafore, personificări, epitete, 
comparaţii măiastre pe pluta Frumuseţii 
şi am ajuns într-un final să îmi iau ră-
mas bun de la Poet printr-o strângere 
de mână şi să mă întorc în lumea noas-
tră. Am plecat ducând în inimă această 
bijuterie lirică, sonetele voiculesciene, 
demne de meşteşugul marelui artist.

Caravaggio - Adoraţia păstorilor
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In Memoriam

Alături de excelentul număr omagial al revistei 
LITERATORUL, condusă de Fănuş Neagu şi Mircea 

Micu, Revista noastră îi aduce un pios omagiu şi oferă cititorilor 
evocarea personalităţii sale de către un prieten apropiat. Ion Brad.

Autor aI unora dintre cele mai frumoase poezii româneşti 
închinate mamei, al unor romane şi piese de teatru care poartă 
pecetea dragostei lui faţă de Ardealul natal.

Prin opera sa, Mircea Micu şi-a slujit cu credinţă Patria, a pro-
movat ideea unităţii naţionale, solidaritatea umană şi, fireşte, cea 
colegială, scriitoricească.

Al doilea mare prieten Micu
Angela BACIU

S-a stins încă unul din scriitorii esenţiali: Mircea Micu

Primul este criticul şi is-
toricul literar Dumitru 
Micu, cel căruia, în vo-
lumul Aicea printre ar-

deleni, i-am dedicat capitolul “Prieten 
intim, personalitate inconfundabilă” 
(pg. 166-183). Pe el I-am cunoscut 
dintr-odată, în condiţiile unei toamne 
dificile, 1948, a începutului nostru uni-
versitar clujean. Am locuit o vreme în 
aceeaşi cameră, la acelaşi cămin studen-
ţesc, cu numele “Jozsa Bela”, dat unei 
foste mănăstiri a călugărilor piarişti, ca 
apoi să dormim chiar într-un pat larg, 
de grofi scăpătaţi, la Margit-Neni, în 
strada Jokai Mor, fostă Nicolae Iorga. 
Timpuri vechi, întoarse pe dos. Bine că 
s-au dus şi că noi le-am supravieţuit. Pe 
Mircea Micu, personajul acestui capi-
tol, l-am cunoscut mai greu, pe îndele-
te, la Bucureşti, unde venise de la Arad 
(oraş bănăţean-ardelenesc?) şi popo-
sise ca funcţionar (printr-o întâmplare 
plină de tot hazul, evocată în volumul 
Întâmplări cu scriitori) la vestitul şi 
supralicitatul “Fond Literar” al Uniunii 
Scriitorilor. lar cum pe atunci (1968-
1972) eu aveam funcţia de adjunct al 
ministrului Culturii şi o leafă onorabilă, 
n-a fost cazul să apelez la generozita-
tea lui Mircea Micu, mai cu seamă că 
îl cunoşteam pe Traian Iancu, şeful său, 
încă din anii 1962-1965, când fusesem 
secretar al Uniunii.

Aşadar, care erau motivele iniţiale 
ale simpatiei mele pentru talentatul şi 
năstruşnicul bănăţean-ardelean, mai tâ-
năr cu opt ani decât mine? Evident, nu 
starea de “boem”, pe care el şi-o însu-
şise repede şi cu măiestrie în Bucureşti 
şi la Mogoşoaia, ci lectura Izvorului, 
primul său volum de versuri, apărut în 

1962, de la care trecea prin Frumuseţile 
zilnice (1967) spre Nopţile risipitorului 
din 1969. Un liric autentic, un îndră-
gostit de rădăcini, ca şi mine, mai lucid 
însă şi mai ironic, în stare chiar să-şi 
parodieze colegii. Dar de ce să încerc 
eu să-i creionez profilul când totdeauna 
el a avut mai multă spontaneitate decât 
mine în faţa unor întrebări pe care i le-a 
pus de-atâtea ori viaţa şi la care îl în-
torc gazetarii, mai ales când, părăsind 
funcţiile prelungite, s-a trezit şi Mircea 
Micu septuagenar. lată ce răspundea el, 
în revista “Literatorul” (celebra revistă 
pe care tot încearcă s-o salveze, împreu-
nă cu Fănuş Neagu!) la întrebările poe-
tei şi publicistei Angela Baciu-Moise:

Angela Baciu: Pentru cine nu vă cu-
noaşte încă (mai e cineva?) cine sunteţi 
dvs., d-le Mircea Micu, vă rog să vă 
descrieţi...

Mircea Micu: Sunt tentat să-ţi răs-
pund cu un vers celebru: “Eu sunt ce 
n-am fost niciodată / şi-un sfert din ce 
era să fiu...” Dar, mai concis, sunt un 
scriitor român, încă în viaţă, cu ceva 
cărţi publicate, cu o notorietate dato-
rată şi faptului că am practicat mulţi 
ani gazetăria şi o practic, cu cel puţin 
două cărţi esenţiale: volumul de ver-
suri ”Poeme pentru mama”, apărut în 
mai multe ediţii, şi romanul ”Patima”. 
Las la o parte cele trei cărţi intitulate 
”Întâmplări cu scriitori” sau parodiile 
care mi-au adus o anumită celebritate. 
De altfel, tirajul cărţilor mele apăru-
te înainte de 1990 este de aproape un 
miIion de exemplare! Este o cifră uimi-
toare pentru scriitorii care debutează 
azi şi chiar pentru cei consacraţi. Sunt 
un om care a lucrat peste... 20 de ani 
la Uniunea Scriitorilor din România, 

sub trei preşedinţi cum ar veni, şi am 
cunoscut nume ilustre ale literaturii 
noastre...

Angela Baciu: De exemplu?
Mircea Micu: De la Nichifor 

Crainic la Zaharia Stancu, de la Petre 
Pandrea, la Marin Sorescu şi am fost 
şi sunt încă prieten cu scriitorii din ge-
neraţia mea, care mai există în această 
perioadă mai mult decât ciudată. Mă 
refer la Fănuş Neagu, D.R. Popescu, 
Romulus Vulpescu, Adrian Păunescu şi 
mulţi, mulţi alţii. Sunt îndrăgit de mulţi 
confraţi, contestat şi bârfit de tot atâţia, 
un om de multe ori imprevizibil în reac-
ţii, ironic şi zeflemitor inutil, incapabil 
să facă rău. Sunt un romantic incurabil, 
un singuratic, un depozitar de amintiri, 
pe care le-am valorificat într-un fel şi 
pe care le voi valorifica sub forma unor 
aşa-zise... “False memorii”.

În acest stil franc, acaparator, el e în 
stare să-şi proiecteze destinul literar pe 
un fundal larg, într-un exerciţiu “călare 
pe două veacuri”, cum spunea un me-
morialist dinaintea noastră, ajutându-ne 
astfel pe toţi să-i înţelegem crezul de 
viaţă şi cel artistic. Tot din “Literatorul”, 
citim aceste întrebări de reporter şi 
răspunsurile aceluiaşi septuagenar:

– Ce consideraţi cel mai important 
din trecutul dumneavoastră?

– Faptul că nu m-am născut într-un 
deşert cultural. Că am avut prieteni de 
marcă din punctul de vedere al carac-
terului; au mai rămas cîţiva. Că sunt 
sănătos pe lângă viitorul acestei ţări. 
Că încă mai cred într-o casă din Ardeal, 
că poate mă aşteaptă cineva şi că în ge-
neral am putut să rezist până la această 
vârstă, pe care de altfel o sărbătoresc cu 
o oarecare nostalgie. În trecutul meu mă 
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supără faptul că nu am rămas undeva 
în Ardeal, că am venit în vălmăşagul 
Bucureştilor şi n-am reuşit să mă dis-
ciplinez pentru a-mi arunca lumea mai 
originară [...]

- Ce reprezintă Ardealul pentru 
dumneavoastră?

- Este leagănul primordial al exis-
tenţei mele. Acolo mă simt acasă, acolo 
sunt toate rădăcinile mele şi din punc-
tul de vedere al apartenenţei familiale, 
al sentimentelor mele profunde pentru 
tot ce înseamnă Transilvania, Ardeal şi, 
în primul rând pentru strălucitorul, aşa 
cum îl numesc eu, Avram lancu.

- Din punctul ăsta de vedere, la 
Bucureşti nu răsare soarele, aşa cum se 
exprimau oamenii de cultură înainte de 
1918?

- Asta cu soarele care răsare la 
Bucureşti a fost o metaforă benefică, 
dar soarele răsare de pretutindeni în 
România. Totul este să răsară în folosul 
nostru al românilor. Bucureştiul este şi 
acum pentru mine un sat mare unde nu 
m-am descurcat niciodată. Dacă mă 
duci în Balta Albă şi mă laşi acolo, nu 
ştiu să vin înapoi, decât dacă apelez la 
un taxi. Sunt absolut pierdut. De câte 
ori mă gândesc la Bucureşti şi la imen-
sitatea lui, care este o capitală relativ 
mică faţă de alte capitate europene, îmi 
vine în minte acel subiect, acea formi-
dabilă piesă care se numeşte “Doi pe 
un balansoar”. Singurătatea, desigur, 
şi a două destine care nu s-au văzut 
niciodată.

- Ce este prezentul pentru dumnea-
voastră?

- Pentru mine prezentul este o mare 
dezamăgire şi nu mă îndeamnă la ni-
mic, sunt un sceptic şi un eurosceptic şi 
nu ţin decât să-mi scriu memoriile cât 
mai detaşat, fără să fiu atins de niciun 

soi de nostalgie, nici anterioară, nici 
actuală. Pentru că tot ce este politică 
- cu acel cuvânt atât de plastic care 
poartă titlul unui roman.

- Ziaristul şi poetul Mircea Micu 
cum se împacă în aceeaşi conştiinţă?

- Dom’ne, eu sunt un ziarist de oca-
zie, adică am făcut jurnalistică mai in-
tens, mai ales după 1990, din această 
pricină scriu şi mai rar poezie. Dar 
vreau să vă spun fără falsă modestie 
că eu am scris de toate. De la teatru 
la poezie, de la parodii la proză, de la 
proză la memorialistică şi, de ce să nu 
spun, mă consider unul dintre cei mai 
buni editorialişti în viaţa după, evident, 
Adrian Păunescu.

- Din punctul de vedere la vieţii lite-
rare din Bucureşti şi din România cum 
o analizaţi?

- În clipa de faţă, ca să folosesc 
un cuvânt la modă lansat de o anumi-
tă grupare insignifiantă, viaţa literară 
din România este expirată. Niciodata 
nu s-a întâmplat o asemenea stare de 
latenţă în rândul scriitorilor adevă-
raţi, talentaţi, şi niciodată n-a existat 
mai multă obrăznicie în rândul acelora 
care se proclamă scriitori fără a avea 
nici pic de talent. Chestia asta cu post-
modernismul şi a scrie orice, numai a 
scrie, mi se pare o împietate şi o ofensă 
adusă poporului român care este din ce 
în ce mai dezamăgit şi, de ce să nu spu-
nem, că cititori români sunt din ce în ce 
mai puţini. La ultimele târguri de carte 
dacă s-au vândut, să spunem, 12.000 de 
cărţi. La asemenea târg nu este niciun 
succes. Dacă vă luaţi după propagan-
da care zice aşa: s-au vândut 14.000 
de exemplare din operele lui Pleşu, 
nu este adevărat, eu am citit statistici 
adevărate care spun că nu s-au vândut 
decât 2.000 de exemplare. Puterea de 
cumpărare a românului este mică, do-
rinţa lui de a citi este şi mai mică - se 
conjugă astea două. Faptul că la târ-
gurile de carte vine foarte multă lume 
şi nu cumpără aproape nimic, consider 
eu că lumea care frecventează aseme-
nea târguri este invers proporţională 
cu numărul cărţilor vândute. Nu vi se 
pare straniu că au ajuns să se vândă 
cărţi cu jumătate, şi trei sferturi, cărţi 
de valoare, şi totuşi lumea nu cumpă-
ră? Nu au bani, iar pe de altă parte 
nimeni nu mai citeşte literatură. 30% 
din tinerii României, această generaţie 
care va înota în UE, printr-un sondaj 
s-a demonstrat că abia au citit cărţile 
recomandate de manual.

- Cum vedeţi evoluţia României în 
general?

- Din păcate, trebuie să-i dau drepta-
te aceluia care se numea Silviu Brucan, 
pe care I-au înjurat mulţi atunci când a 
zis că va trece un timp până când vom 
înţelege cu ce se mănâncă democraţia; 
eu, totuşi, cred în destinul acestui popor. 
Nu neapărat vârât în context european, 
un nou tip de adunătură de tip colhoz-
nic, unită de principii aproximativ ega-
le, dar economic net deosebite. Noi vom 
funcţiona multă vreme pe post de valet 
şi îmi pare rău că spun acest lucru. Era 
mai bine să rămânem în afara acestui 
spaţiu conglomerat care, de altfel, după 
câţiva ani, eu zic 10, se va autodizol-
va. Vom plăti mai mult cotizaţia la UE 
decât vom beneficia de pe urma ei. Nu 
sunt eurosceptic - astă este un termen 
idiot. Cei care îşi spun eurosceptici o 
spun aşa să se afle în treabă, nu cunosc 
o întreagă literatură de specialitate. În 
Europa sunt curente întregi care dove-
desc că acest sistem este sortit eşecu-
lui. Eu, dacă m-am gândit vreodată la 
o Europă unită, m-am gândit din punct 
de vedere mai mult spiritual şi în niciun 
caz o coeziune de tip material care, 
vrând-nevrând, obligă ţările mici să fie 
subalterne marilor ţări şi economiilor 
puternice. Vorbim de identitatea naţio-
nală, care se va pierde.

– Aveţi un mesaj pentru confraţii 
dumneavoastră?

– Scrieţi, băieţi, scrieţi orice, numai 
să scrieţi! – parafrazându-l într-un fel 
pe nemuritorul Eliade Rădulescu.

Prin asemenea răspunsuri fără echi-
voc, prin observaţiile polemice asupra 
evoluţiilor social-economice şi cultu-
rale din trecutul apropiat, Mircea Micu 
mi-a confirmat, încă o dată, sentimentul 
şi convingerea că scriitorul şi gazeta-
rul lucid şi inspirat care este, se poa-
te mândri cu calitatea de “ardelean”, 
urmaş demn al iluminismului nostru 
salvator, al unor predecesori numiţi 
Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Liviu 
Rebreanu, Lucian Blaga. Şi dincolo de 
ei, al spiritului istoric cutezător şi ris-
cant, care a fost transformat de Mircea 
Micu, încă o dată, în simbol prin dra-
ma sa Avram Iancu, jucată pe scena 
Naţionalului clujean.

Dar, ca să fiu până la capăt sincer, 
temeiul principal al admiraţiei mele 
prieteneşti pentru Mircea Micu, omul 
şi scriitorul, a fost şi rămâne cultul 
Mamei, altarul nostru primordial. Eu, 
pierzând-o mai devreme, m-am întors 
întotdeauna la icoana ei pe un ton elegi-
ac (“Leagănul-sicriu”, “Mamei, dinco-
lo”...), pe când colegul meu îi rămâne 
apropiat o viaţă întreagă, biruind astfel Carlo Maratta - Adoraţia magilor
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toate distanţele existenţiale care-i se-
pară. Poetul îi dedică o carte întreagă, 
Poeme pentru mama, publicată la edi-
tura “Eminescu” în 1984. La fel, ca şi la 
mine, unda eminesciană capătă o vibra-
ţie nouă, o expresie de dramă actuală, 
de teamă şi îngrijorare, de întoarcere 
spre începuturi:

Mamă eşti mai frumoasă ca o 
duminică fără sfârşit 
când se aude plânsul ierbii 
sunând sub câmpul înverzit.

Departe, peste vămi de gheaţă, 
unde miroase a gutui, 
stau îngeri palizi şi învaţă 
ruga ta spusă nimănui.

Cu cât ne-ndepărtează vremea, 
cu cât te uită carnea mea, 
eu mă gândesc plângând la ziua
când nu te voi putea vedea...

O, de-aş putea... Dar ce pot oare, 
din sărăcia care-o am? 
decât să te întorc la clipa 
acelor ani când nu eram.
Poetul îşi întreabă Mama “Ai să-

pat grădina, nu-i aşa?” şi aşteptându-i 
răspunsul, îi trimite această eseniană 
“Scrisoare”:
Deci, n-ai văzut emisiunea de la TV... 
Cum ne ţineam de braţ sprijinindu-ne,
cum urcam treptele coborâtoare

spre Mureş,
fixaţi pe necruţătoarea peliculă?
Ţi s-a spus că ai cel mai grozav băiat

din lume...
(Şi eu nici măcar nu pot să-ţi spun

cât te iubesc.)
Poate că e mai bine aşa, 
poate că nici nu trebuia să mă vezi, 
mult mai bătrân decât sânt, 
mult mai semănând a pământ 
şi neîndemânatic călcând...

Nu-mi mai spăla cămăşile mele 
cu rouă de ochi şi de stele...

Apoi, între Goga şi Topîrceanu, 
schiţează ironic-melancolic această 
“Aşteptare”:

A cules mama dovlecii, 
morcovii i-a îngropat. 
Iarna ca o cloşcă albă 
se înfoaie peste sat. 
Iepuri mişună-n grădină 
printre verze ce-au albit. 
Scade ziua, creşte luna 
şi poştaşul n-a venit. 
O să vină sigur mâine, 
ah! beţivul de poştaş, 
poartă-n geanta lui de piele 
veşti din marele oraş. 

Cade noaptea, mama coase 
la dantela de bumbac. 
Ochii ei ca două stele 
picură în vârf de ac. 
Umblă iepurii-n grădină, 
verzeIe s-au ofilit. 
lese mama şi se uită 
dar poştaşul n-a venit. 
Poate c-a uitat la crâşmă 
veştile de la oraş. 
Poate că l-au mâncat lupii 
pe beţivul de poştaş.
Închei, ca să nu fiu tentat să citez 

întregul volum cu această antologică şi 
cvasi-parodică elegie:
Îmi scrie mama: ţi-am făcut mormânt 
că nu se ştie ce şi cum şi când.... 
Tu chiar dacă te ţii în Bucureşti 
ştiu eu cât de străin şi singur eşti. 
Are gărduţ de fier ce ne desparte 
dar vom fi mai aproape după moarte. 
E din beton. Să nu fii supărat, 
dar toţi vecinii s-au asigurat. 
Ţi-am pus compot de vişini şi gutui 
şi dacă vrei să ţi-l trimit, să-mi spui. 
A venit toamna. Vremea e ploioasă 
şi poate n-ai să poţi veni pe-acasă. 
Să nu te culci târziu. Ştiu eu cum eşti 
şi să te-mbraci mai gros, să nu răceşti. 
Noroc şi sănătate, dragul meu. 
Mormântul de beton l-am plătit eu...

Nu cutez să formulez alte păreri 
despre opera vastă a lui Mircea Micu 
(în dicţionare, am numărat peste 30 de 
titluri, dar cred că sunt mai multe), pre-
ferând să transcriu, pe scurt, doar câteva 
păreri mai autorizate decât ale mele.

După Dumitru Micu, poetul Mircea 
Micu “transfigurează universul rural, 
apoteozând trecutul, strămoşii, părin-
ţii..., sanctificând eroii neamului (Avram 
Iancu), creând un tărâm de lume miti-
că”. Cea mai originală parte a creaţiei 
sale rămâne - în viziunea aceluiaşi critic 
- parodia, “refăcând sclipitor stilurile 
multor poeţi contemporani... Într-o des-
cendenţă ilustră, de la G. Topârceanu 
la Marin Sorescu, autorul fiind un spirit 
ludic prin excelenţă”. lată câteva dintre 
cele mai importante gânduri şi notaţii 
critice despre Mircea Micu, ale unor 
colegi de breaslă şi prieteni:

“Unul din singuraticii şi cei mai 
dragi oameni ai vieţii mele este poetul, 
prozatorul, ironistul şi, mai presus de 
toate acestea, omul Mircea Micu. După 
părerea mea nătângă de vis, de noapte, 
de coşmar fericit, el este clonţul vârât 
în realul vieţii mele din viaţa petre-
cută a lui Eminescu, a lui Slavici şi a 
lui Caragiale... De stau şi sunt liniştit, 
pe toate vârfurile cu zăpezi le numesc 
Mircea.” (Nichita Stănescu)

“Rareori în ultima vreme am avut o 
bucurie atât de completă ca la lectura 
micului, dar densului roman «Patima» 
de Mircea Micu. În mod sigur nu numai 
pentru că am regăsit peisaje spirituale 
familiare - pusta aceea misterioasă pen-
tru prima dată intuită genial de Slavici 
- ci pentru că, o dată în plus, un talent 
autentic certifică infinitele valenţe ale 
realismului.” (Titus Popovici)

“Autorul acestei cărţi NU e parodist 
(nici nu există aşa ceva), ci doar un cu 
totul remarcabil poet (NU numai poet, 
ci şi prozator). NU se vrea amuzant, dar 
este cu evidenţă cel mai bun umorist... 
ardelean. NU e un cinic, ci mai degrabă 
un sentimental.” (Gheorghe Tomozei)

“Într-un avertisment la «Dracul 
verde» Mircea Micu sugerează redac-
tarea unor parodii la cărţi încă neapă-
rute; tot acolo, neagă ironic că în preci-
zările romanelor realist-problematice: 
«orice asemănare a prezentelor parodii 
cu cele originale este absolut întâmplă-
toare». Dacă va publica şi o asemenea 
culegere de parodii fără modele, în ca-
drul sistemului complicat de referinţe, 
evoluat de la «Dracul verde» la «Cetiţi-
le ziua», Mircea Micu va atinge acel ni-
vel al absolutizării comice vizionare.” 
(Marian Popa)

“Avram Iancu, în viziunea lui 
Mircea Micu, e un personaj din umbra 
gorunului etern, necruţător cu sine, 
sfâşiat de dileme... un om care arde în 
propriul său rug ca un martir.” (Adrian 
Dohotaru)

La 31 ianuarie 2007, când Mircea 
Micu rotunjea “vârsta deplinei matu-
rităţi”, cum i se spune mai nou bătrâ-
neţii, marele său prieten şi director al 
“Literatorului”, Fănuş Neagu, ţinea 
să rostească aceste cuvinte la Librăria 
Sadoveanu din Bucureşti:

“În câţiva ani au izbutit să aibă 
o întreagă seră cu sute de ghivece în 

Filippo Lippi - Adoraţia pruncului
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care pluteşte ca întruchipare a purită-
ţii acea minune ce răsare, de obicei, în 
piscul de împletiri de prăpăstii în buza 
neantului. Exact aşa se iveşte şi poetul 
pe lume: la întretăieri primejdioase de 
timp, de spaime şi speranţe. lar cine 
se iveşte acolo e născut ca să piardă. 
Poetul adevărat realizează acest lucru 
târziu. Şi numai după ce, asemenea 
acelei familii dintr-un orăşel de munte, 
a suit pe nenumărate cărări năucitoare 
şi a plantat flori de colţ pe muchii de 
prăpastie. Căci numai acolo floarea re-
ginei poate şi vrea să trăiască.

La 70 de ani pe care îi împlineşte 
acum, Mircea Micu se prezintă în faţa 
cititorilor săi cu volumul Testament 
liric - olograf. Un testament liric plin 
de-o tristeţe care nu doare, durere ac-
ceptată şi de altminteri de neînlăturat. 
Citeşti, surâzi şi cazi pe gânduri. După 
fiecare vers rămâne doar un fel de ui-
mire înţeleaptă, învăluită într-o tristeţe 
plutitoare, inefabilă; tristeţea chemând 
din prăpăstii iubiri ce nu mai dor, figuri 
risipite-n niciunde. Citind, te umpli cu 
tristeţea fumătorilor de pipă stinsă.

Despre prima poezie - Nocturnă - vă 
pot spune cu siguranţă că se referă la 
Nichifor Crainic, pe care eu l-am cunos-
cut la Mogoşoaia, în ultima zi a vieţii, şi 
căruia i-am recitat din poezia sa, Terţine 
pentru prieteni, care începe astfel:

“Să bem, prieteni, cine ştie, mâine 
Când vor veni talente mari şi noi, 
Din truda noastră ce va mai 

rămâne? 
Ne-o-nvălui uitarea-n umbre mari şi 

moi...”
Mircea Micu, cel care de-a lungul 

vremii a scris atâtea întâmplări vesele 

cu scriitori şi a pus la cale farse ce stâr-
neau în noi toţi o veselie copilărească, 
poartă pe umeri, cum singur o spu-
ne, o lacrimă în loc de craniu. Cine a 
plâns-o n-aş putea să vă spun. Lacrima 
înseamnă puritate şi nu ştie să se po-
vestească singură - tu, cel care ai neno-
rocul s-o priveşti te întrebi ce suferinţă 
rostogoleşte, şi pleci mai departe; toţi 
fugim de gândul trist, fiindcă ştim, şi 
nu suportăm să ştim, că lacrima smul-
ge din fiinţa omenească bobul magic 
ce ţine de demnitate - ne este frică să 
primim răspunsuri. Părerea mea că o 
parte misterioasă din aceste răspunsuri 
le veţi desluşi în grafica ilustratorului 
Florin Pucă, pe care Mircea Micu îl 
declară geniu. De altminteri şi eu am 
fost convins dintotdeauna că Florin era 
bântuit de geniu şi disperare. Uneori, 
când îşi tăvălea uriaşu-i talent pe scări 
de lemn sau de marmură sau în discuţii 
fantasmagorice cu păunul Vasile (cel 
mai frumos dintre păunii care-au colin-
dat curţile princiare) sau se îngâna cu 
veşnicia curgând prin burlane sparte şi 
aruncă în pereţi călimare cu tuş, furios 
că Mircea îi batjocorea clipele de lene-
vie intensă, îmi striga: “Uită-te la el (la 
Mircea, adică), râde şi e rău, dar să ştii 
că de fapt plânge”.

Târziu de tot mi-am dat seama că 
Florin îi citise prin geamul lacrimei, cu 
luciditatea fumătorilor de pipă stinsă. 
Mircea e un om trist.

Nimic mai esenţial, mai frumos şi 
mai adevărat spus despre Mircea Micu 
şi arta lui decât aceste gânduri pe care 
le rostea, cu harul său neîntrecut Fănuş 
Neagu.

Ca şi în alte cazuri, muza şi îngerul 
păzitor al neliniştitului Mircea 
Micu a fost şi a rămas soţia sa 
Maria Elena, născută Ichim, în-
tr-un sat bucovinean, bogat şi 
străjuit de păduri seculare.

Nu ne-am cunoscut prea 
bine personal, eu lipsind din ţară 
în anii când doamna cea învăţată 
- fusese studentă emerită a unui 
mare profesor ca Edgar Papu! 
- se afla la Muzeul Literaturii 
Române, loc de întâlniri şi 
evocări benefice, ieri ca şi azi. 
Uneori, când Mircea se află pe 
la multele lui slujbe (neplătite) 
şi obligaţii (benevole), stăm mai 
pe îndelete de vorbă, cu o veche 
frăţietate între ardeleni şi buco-
vineni. Părându-i soţul ca, viteaz 
cum a fost şi este, s-a speriat de 
slujbele mele oficiale de altăda-
tă (ceva mai înalte, dar şi mai 

controlate decât ale sale de după 1989), 
nu mi-a parodiat nicio poezie şi amână 
mereu să-mi trimită o scrisoare, ca pre-
text iniţial pentru evocările mele.

Generoasă şi înţeleaptă, doamna 
Maria Elena încearcă să-l scuze, cu far-
mec, şi să-mi explice că nu doar acum, 
la peste 70 de ani (40 petrecuţi împreu-
nă) Mircea al ei este “destul de comod” 
şi nu se lasă impresionat de exemplul 
hărniciei lui Balzac (din lecţiile lui 
Edgar Papu), cel obligat de creditori 
nemiloşi (“Moş Goriot”) să-şi scrie şi 
să-şi predea mai repede la tipar roma-
nele... lar apropo de expresia auzită de 
mine în Ardeal, “,vârsta deplinei ma-
turităţi”, amuzată, îşi aminteşte că, pe 
vremuri, copiii scriitorilor aflaţi în va-
canţă la mare, împreună cu părinţii, ori-
cum, mult mai tineri decât noi, astăzi, 
le ziceau acestora doar “şubreziţii”. 
(Exemplu, printre alţii, Ştefănită, despre 
părinţii săi Zorina şi Cornel Regman). 
Aşa că expresia ardelenească, asociată 
cu “şubreziţii” de pe Litoral, i se par, 
dacă nu admirabile, de preferat “regate-
nismelor” curente: expiraţi, dinozauri... 
Când nu se ajunge la altele, mai pole-
mice şi acuzatoare de “filo” sau “neo” 
comunişti, oameni condamnaţi în bloc 
de copiii staliniştilor de altădată.

Dar, să mă întorc la harul de poet al 
“celui de-al doilea mare prieten Micu”, 
şi să remarc, cu bucurie, că după icoana 
adorată a Mamei, el rămâne fidel în-
gerului său păzitor”, Marilenei, căreia 
îi dedică această preafrumoasă poezie, 
aşezată pe coperta a IV-a a volumului 
Poeme sentimentale:

Te privesc dormind

Te privesc dormind. Faţa ta
Până şi-n somn îşi păstrează
Pecetea melancoliei.
De fapt surâzi, dar aburul acela secret,
Ca o urmă de pasăre tăind aerul
Împuşcată de propria-i singurătate,
Aburul acela secret pe care
numai eu îl descifrez
Pluteşte deasupra chipului tău.
Dacă aş putea, cu genele să-l şterg 
uşor,
Să şi se pară că e numai vântul,
Şi tu să visezi că nu m-ai cunoscut 
niciodată,
Să-ţi fie dor de mine ca de copilărie.
Te privesc cum dormi surâzând
Şi numai mesteacănul e de vină 
Că-ţi lasă umbra pe faţă,
Şi crinul care te-nchide secret
Otrăvit dulce
De prea mult parfum...Correggio - Adoraţia pruncului
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George Corbu s-a născut 
la 17 august 1940, la 
Bucureşti, din părinţii Ion 
şi Elena, ambii decedaţi 

în prima jumătate a anului 2009. Este de 
formaţie juridică. După o scurtă perioa-
dă de exercitare a profesiei de stenograf 
urmează o cariera îndelungată de lucră-
tor şi funcţionar superior în Ministerul 
Învăţământului (peste 40 de ani), de 
unde se va pensiona la 1 septembrie 
2003. Paralel, desfăşoară o susţinută 
activitate ştiinţifică, publicistică şi lite-
rară, concretizată în 25 de cărţi publica-
te singur sau în colaborare, nenumărate 
studii şi cercetări de istorie literară şi 
istoria bibliotecilor, eseuri juridice, co-
municări în domeniul diplomaţiei şi al 
dreptului internaţional public, cronici 
şi recenzii literare, traduceri, interviuri, 
documente literare, poeme, epigrame. 
A prefaţat 140 de volume (din care 125 
numai de umor şi epigrame). Este mem-
bru al Academiei de Ştiinţe, Literatură 
şi Arte (ASLA, din Oradea, Secţiunea 
de Literatură) din anul 2000, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România (2003), 
membru al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova (2008) şi membru al Societăţii 
Scriitorilor Târgovişteni (2006). Este 
preşedintele Uniunii Epigramiştilor din 
România (din anul 1995) şi directorul 
revistei “Epigrama” (din anul 2002). 
A fost primul preşedinte al Comisiei 
Naţionale a Bibliotecilor din România 
(2002).

De acelaşi autor:
Poezie: Sunet de lumină. Bucureşti, 

Ed. Didactică şi Pedagogică R.A., 
1995. Prefaţă: Acad. Eugen Simion. 
(Col. “Akademos”). Supus luminii. 
Bucureşti, Ed. Miron, 2003. Am băut 
apus de soare. Bucureşti, Ed. Fundaţiei 
Internaţionale pentru Cultură şi Ştiinţă 
“Mihai Eminescu”, 2005.

Epigramă: Epigrame şi fabu-
le. Bucureşti, Ed. Albatros, 1977 (în 

colaborare). Corbigrame, vol. I. Oradea, 
Ed. Cogito, 1995 (prefaţă: Acad. Gabriel 
Ţepelea). Ace la purtător. Ploieşti, 
Biblioteca Judeţeană “Nicolae Iorga”, 
2002 (în colaborare). Corbigrame (II). 
Ploieşti, Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie, Ed. Maşina de scris, 2003 
(prefaţă: Mircea Ionescu-Quintus). 
Nepotisme. Cartea celor doi nepoţi ge-
meni. Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 
2002. (Prefaţă: Ion Brad).

Istorie literară: Corespondenţă 
Pamfil Şeicaru - Ion Petrovici, comen-
tarii, note şi iconografie. Bucureşti, 
Ideea Europeană, 2006.

Antologii literare: Epigramişti ro-
mâni contemporani. Mic dicţionar-an-
tologie. Ploieşti, Ed. “Premier”, 2002 
(în colaborare). Pagini despre bibli-
otecă. Antologie literară. Bucureşti, 
Ed. Bibliotecii Pedagogice Naţionale 
“J.C. Petrescu”, 2002 (în colaborare). 
Antologia epigramei româneşti. Ploieşti, 
Ed. “Premier”, 2004 (în colaborare). 
Antologia epigramei româneşti, ed. a II-
a, Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2007 
(în colaborare).

Traduceri: Denis Buican, Arbore 
singur. Poeme. Bucureşti, Ed. Demiurg, 
1993. Denis Buican, Lumina oarbă. 
Versuri. Bucureşti, Ed. Demiurg, 1993. 
Denis Buican, Roue de torture, Roue de 
lumière/Roata de chin, roata de lumi-
nă. Poezii. Bucureşti, Ed. CD PRESS, 
2009. Denis Buican, Mosaïque profa-
ne/Mozaic profan. Bucureşti, Ed. CD 
PRESS, 2010.

Îngrijire de ediţii: Epigramişti ro-
mâni. Miniantologie. Bucureşti, Ed. 
Albatros, 1970 (în colaborare). Denis 
Buican, Biognoseologie. Evoluţie şi 
revoluţie în cunoaştere. Bucureşti, 
Ed. ALL, 1993. Cei trei magnifici: 
Cincinat, Ion şi Mircea Pavelescu. 
Râmnicu Sărat, Ed. Rafet, 2002 (în co-
laborare). Epigrame/Epigrammi. Ediţie 
bilingvă româno-italiană de Viorica 

Verboschi Cristodulo. Partea I (2002), 
Partea a ll-a (2003). Bucureşti, Ed. 
Florile Dalbe. Valentin Lipatti. Carnnet 
pestriţ. Articole. Oradea, Ed. Cogito, 
2005 (în colaborare).

Biblioteconomie: Bibliografia fun-
damentală a cărţilor recomandabile 
şcolarilor în funcţie de ciclurile de vâr-
stă. Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 
2003 (în colaborare). Istoria biblioteci-
lor din România. Studii şi cercetări. Vol. 
1. Bucureşti, Ed. Bibliotecii Pedagogice 
Naţionale “J.C. Petrescu”, 2003 (în 
colaborare). Biblioteca, bibliotecar, 
biblioteconomie. Tendinţe şi dezvol-
tări româneşti în tehnica de bibliotecă. 
Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2007.

Referinţe critice

“Înainte de a fi un poet în stil satiric, 
ingenios şi fantezist, George Corbu este 
un personaj original. Îl ştiu de mult şi, 
cum îl ştiu, aşa a rămas şi azi, în vremuri 
de trecere şi petrecere: subţire ca un lu-
jer, agil ca un ţipar, grăbit, mereu gră-
bit, agitat, urcând pe scări, coborând pe 
scări, mergând în pas alert pe stradă, cu 
privirea în jos, fixat parcă definitiv într-
o fantasmă necunoscută. S-au schimbat 
timpurile, au trecut şi peste el anii ca 
peste noi toţi, George Corbu nu şi-a mo-
dificat însă ritmul şi nu şi-a schimbat, 
se pare, nici fantasmele. Este în conti-
nuare pasionat de literatură, citeşte tot, 
scrie mereu, publică ici, colo, face anto-
logii de epigrame şi epigramişti, are tot 
timpul iniţiative culturale, este loial în 
prieteniile sale literare şi are, asta pot să 
spun cu precizie, un cult aproape mistic 
pentru valorile spiritului. Participă la ce-
naclurile epigramiştilor, duelează cu ei 
şi, când are mai mult răgaz, scrie sonete! 
I-am publicat câteva în Literatorul şi cu 
această ocazie am observat că spiritul 
satiric ascunde un fond liric autentic. 
Impacientatul George Corbu nu face, 

George Corbu
70
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aşadar, excepţie de la regulă: Comicii 
sunt - se ştie de când lumea - nişte senti-
mentali refulaţi, epigramiştii - care cul-
tivă paradoxul cu dibăcie - îşi trădează 
din când în când adevărata natură. Sunt 
momentele lor de graţie. Atunci, cei 
obişnuiţi să ia imperfecţiunile omului 
în răspăr se gândesc la esenţele lumii 
şi încearcă să le atingă cu degetele spi-
ritului lor liric. Într-o asemenea dispo-
nibilitate se află, am impresia, George 
Corbu. Lumea din afara lui începe să-i 
facă altfel de semne şi el se gândeşte să 
le pună în vers. Sper să aibă noroc, căci 
orice carte de poezie trebuie să aibă mă-
car puţin noroc.”

(eugen SiMiON)
„... natura expansivă, patetică, pro-

ducător, înainte de a debuta editorial, de 
poezie «deschisă», «sinceră», a învăţat 
de la ironişti să-şi valorifice şi liric re-
sursele de epigramist (Corbigrame, 
1995): nu direct, dar dând afectivită-
ţii o tentă spirituală, prin cultivarea la 
modul teatral a sonetului şi mai ales 
rondelului.”

(dumitru MicU)
“Eleganţa ironiei şi cizelarea ver-

surilor trădează filonul interior al lui 
George Corbu: starea de poezie.”

(Gabriel TePeLea)
“În planul judecăţilor, şi nu doar de 

formă, spun că poezia lui George Corbu 
are nerv, fantezie şi şansă.”

(andrei GRiGOR)
“George Corbu este din stirpea 

marilor epigramişti, alături de AI.O. 
Teodoreanu (Păstorel) sau Tudor 
Muşatescu (cu care s-a duelat înde-
lung). Pasiunea sa pentru epigramă este 
devoratoare şi face muncă de pionierat 
cu finalitate culturală (...) George Corbu 
a trecut bine, ca tehnică, prin lecţia ma-
cedonskiană. Poezia sa resoarbe însă şi 
din forţa verbului cotruşian şi coordo-
nata morală a acestuia.”

(alexandru RUJa)
“Virtuoz al poantei, adept al ideii că 

lupta cu floreta e mai nobilă decât cea 
cu toroipanul, George Corbu cultivă o 
epigrama subtilă în care ironia acidă 
face casă bună cu autoironia.”

(eugen cOMaRNeScU)
“O masivă antologie de texte literare 

dedicate bibliotecii şi slujitorilor ei ne 
oferă distinşii cercetători ai fenomenu-
lui istoric bibliotecar, George Corbu şi 
Constantin Mătuşoiu. Singulară, după 
ştiinţa noastră, în bibliografia româneas-
că, deşi sugestii pot fi regăsite şi la alţi 
autori, lucrarea Pagini despre bibliotecă 
adună creaţii din toate genurile literare, 
dar şi din legislaţie sau reportaje despre 
câteva alte biblioteci din lume.”

(emil VaSiLeScU)
“Ajutându-ne să râdem de defectele 

oamenilor, deci şi de ale noastre, să le 
biciuim cu luciditate şi exigenţă, versul 
său veştejeşte relele, neajunsurile mora-
le, cu umor, nu le loveşte cu toroipanul 
necruţătorului pamflet. Poetul ştie de la 
Horatius că o vorbă de duh, o glumă, o 
ironie inteligentă, rezolvă mai bine une-
le lucruri rele şi încâlcite, decât aspri-
mea violentă şi bădărană. Epigramele 
lui nu conţin venin de viespe ucigător. 
Ele împung cu acul benefic, tămăduitor, 
al albinei. Epigramele lui George Corbu 
spun adevărul râzând sau zâmbind, nu 
rânjind ca fiara întărâtată, şi asta le dă 
umanism şi credibilitate.”

(ion dOdU BĂLaN)
“Nu o dată epigramele semnate de 

George Corbu depăşesc condiţia poan-
tei, fiind străbătute de unde de autentic 
lirism, de un abur melancolic ce anun-
ţă poetul de reala sensibilitate, în fiinţa 
căruia talentul se întâlneşte, generos şi 
armonios, cu omul cultivat, hrănit cu 
bune şi adânci lecturi.”

(Nicolae dRaGOŞ)
“Noua sa carte de versuri, Supus lu-

minii (Ed. “Miron”, 2003), aparţine ce-
lui mai pur lirism, sensibil şi nuanţat în 
substanţă, simplu şi elegant în expresie, 
pe care umoriştii de mare fineţe de tipul 
Topârceanu, îl realizează ca replică an-
titetic-compensativă a florii de trandafir 
la agresivitatea spinilor săi protectori”.

(Tudor OPRiŞ)
În catrenele sale, George Corbu ni 

se revelează ca un epigramist apoli-
nic, de o bunăvoinţă distantă, mimând 
compasiunea faţă de victime dintr-un 
justificat sentiment de auto-apărare. El 
iubeşte mai mult suprastructura epigra-
mei, parametrii conceptuali ai acesteia, 
decât confruntarea barocă şi deseori re-
barbativă, chiar dacă aceasta din urmă 
are un mai mare ecou în arena cu vorbe 
şi subînţelesuri. Artei pe care o practică, 
el îi acordă, în instanţele ei ideale, sta-
tutul de «artă marţială», nu neapărat pe 
criterii polemice, nici măcar inspirat de 
performanţa marelui Marţial, pe care îl 
şi citează, ci fiindcă el o consideră ca un 
fel de act ritual dotat cu o gestică şi cu 
o euritmie iniţiatică menite să pună în 
valoare lumina şi umbra ce se ascund în 
faptele noastre şi ale semenilor noştri.”

(Nicolae-Paul MiHaiL)
“Palierul creaţiei sale poetice este, 

fireşte, iluminat de aspiraţia spre lumi-
na eternă şi metafizică a EU-lui, unul 
în continuă dialogare cu împrejurul 
existenţial, cu Sinele Celălalt, bântuit 
de raze asemănătoare precum visele 
cele mai tainice, cele care rodesc şi 
sclipesc a mereu mai calde, candide 
şi cu graţie man uetudini. Uluitoare 
chiar, ni se pare această lumină cu care 
poetul îşi fixează măsura paşilor, reve-
laţia memoriei limpede şi încărcată de 
pronie.”

(loan ţePeLea)
“Mi se pare mai lesne să scrii un 

volum de epigrame decât să-l pre-
faţezi pe George Corbu în recidiva 
Corbigramelor sale. E atâta risipă de 
duh, de ironie, de bun-simţ critic şi au-
tocritic, încât, citindu-l, te simţi răsfăţat 
şi deopotrivă descumpănit în încerca-
rea de a-l cuprinde şi de a-i surprinde 
înţelesurile. /.../ Cred că George Corbu 
nu este dependent, ci se confundă cu 
epigrama, care face parte din existenţa 
lui şi pe care, continuând menirea îna-
inte-mergătorilor săi, o slujeşte ca pe o 
adevărată Regină.”

(Mircea iONeScU-QUiNTUS)
“Ca şi în cazul studiilor anterioa-

re, autorii s-au documentat intens şi cu 
acribie (e vorba de Istoria bibliotecilor 
din România, vol. I, 2003, scris în cola-
borare), adunând informaţii din nume-
roase surse şi realizând sinteze ce dau 
o imagine nuanţată şi completă a aces-
tor aspecte din lumea bibliotecilor, aşa 
cum se recompune ea din acte juridice, 
lucrări teoretice, alte studii, articole din 
publicaţii vechi.”

(Gheorghe BULUţĂ)El Greco - Adoraţia păstorilor
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Eu recunosc că am făcut greşeala
De a slăvi prea mult conducătorul 
Făcându-i ode şi-ndemnând chiar sala

(să cânte): 
Partidul, Ceauşescu şi Poporul.

Dar nu uitaţi că tot eu sunt cel care 
L-am criticat şi-am insuflat dorinţa 
De libertate, bunăstare şi schimbare 
Subtil, necenzurându-mi conştiinţa.

Am făcut şi mult bine-n stânga-n dreapta 
Atât cât s-a putut, fără să-mi pese 
Periclitându-mi starea, familia şi casa 
Dar toate s-au uitat şi-s fapte şterse.

De-aceea spun că ultima dorinţă 
Să mă iertaţi de v-am greşit vreodată 
Şi-mi fac adânc proces de conştiinţă 
Căci nu e om pe lume fără pată.

Aş vrea ca să rămân în mintea voastră 
Doar un poet ce şi-a iubit mult ţara 
Ce a descoperit şi şlefuit talente 
Ce-au scormonit prin inimi cu chitara.

Trecutul mi-l asum şi nu mi-e teamă 
Nici nu mi-a fost, nu-mi este,

n-o să-mi fie 
Nu m-am dezis de clasa proletară 
Şi am simţit că am o datorie,

De a stârni în mintea tuturora 
Şi mai ales în suflete de tineri 
Că nu suntem o ţară oarecare 
Şi-avem destin măreţ şi vom fi liberi.

Când noi cântam în sălile-arhipline 
Şi recitam pe voci de milioane 
Visam la Marea noastră Românie 
Şi vă-ndemnam: Treceţi batalioane!

Un dor aş mai fi-avut, dar ce păcat 
Că n-am putut opri din cale vremea 
Să văd autostrada prin Carpaţi 
Din Chişinău-Arad cu via Ţebea

Sunt unii care mă lovesc şi-acuma 
Când m-am urcat la ceruri, ce oroare!
Cuvinte grele-aruncă, nesimţire 
Şi toţi vor ca să cadă în picioare

Eu vă privesc de-aici de sus, cu milă 
Aş vrea să fiţi mai buni dar nu se poate 
Se răsuceşte Ştefan în morminte 
De-atâta ură, pizmă, nedreptate.

Îmi este jenă, silă... chiar mă bucur 
Că am plecat de-acolo, dar mă doare 
Când văd valori, talente, caractere 
Ce-şi fac familiile peste hotare.

Ce să vă spun, românii mei de bine 
Ce-aveţi sfială, bun simţ şi onoare 
Poporul nostru-i cel mai bun din lume!

(Să ţineti minte) 
Nu lăsaţi ţara călcată în picioare.

Nu plecaţi capul, ţineţi pieptu-n faţă 
Cu fruntea sus, să n-o coboare nimeni 
Să vă clădiţi cu toţii altă viaţă 
Mesaj către români de pretutindeni!

Să iei aminte ţara mea de suflet 
Ia atitudine şi dă răul afară
Unde s-a dus Grânarul Europei 
Banala ţară-industrial-agrară.

Să iei aminte ţara mea de glorii 
Cu patimă ţi-o spun din nefiinţă 
Clădeşte-ţi viitorul pe trei sfinte 
Pe muncă, educaţie, credinţă.

În timp ce vă îmbărbătez de-aicea 
Din ceruri şi din sfere tutelare 
Văd iarăşi vorbe grele prin ziare 
Pe forumuri, pe la televizoare.

N-am omorât pe nimeni niciodată 
Nici când murim nu ni se mai dă pace 
La toţi găsiţi cusururi şi reproşuri 
Nu mai lăsaţi pe nimeni să se-mpace.

Nu-mi stă în caracter dar mă doboară 
Limbaju-ascuns al poeziei mele 
Fir-ar să fie, nevertebrată ţară
Cu oameni falşi şi plină de lichele. 

Ultima poezie scrisă în agonie

de Adrian Păunescu – 4 noiembrie 2010

A nul acesta, pe 21 apri-
lie, s-au împlinit o sută 
de ani de când autorul 
şi umoristul american 

Mark Twain a murit în locuinţa sa din 
New England. Coincidenţa face ca anul 
2010 să marcheze şi 175 de ani de la 
naşterea sa şi 125 de ani de la publi-
carea, în Statele Unite, a cărţii sale de 
căpătâi Aventurile lui Huckleberry Finn, 
numită şi Marele roman american. O 
altă coincidenţă este că Twain s-a născut 

şi a murit în anii în care Cometa Halley 
s-a apropiat cel mai mult de Pământ: 
1835 şi 1910.

Samuel Langhorne Clemens, cunos-
cut sub pseudonimul de Mark Twain, s-a 
născut la 30 noiembrie 1835 în oraşul de 
frontieră Florida, Missouri şi a crescut în 
Hannibal pe malurile râului Mississippi. 
Deşi as tăzi el se află pe lista celor mai 
mari scriitori americani ai tuturor tim-
purilor, ca tânăr a deţinut o serie de sluj-
be care cum ar fi: ucenic tipograf, pilot 

pe râul Missis sippi, soldat în războiul 
de secesiune, căutător de aur şi ziarist 
în Nevada şi San Francisco. Treptat el 
a trecut de la jurnalism la scrieri de că-
lătorie şi apoi la ficţiune, încurajat fiind 
de succesul din 1869 al memoriilor sale 
de călătorie Inocenţii în străinătate (The 
Innocents Abroad). De-a lungul întregii 
sale cariere Mark Twain a scris ficţiune 
istorică, literatură pentru copii, roma-
ne realiste, literatură de călătorie, co-
mentarii sociale, critică literară. Twain 

Carmen Lucia SOLOMON

Mark Twain - 100 de ani
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a devenit foarte popular şi mintea sa 
ascuţită, precum şi satira incisivă, i-au 
câştigat lauda criticilor şi a colegilor 
de generaţie. La moartea lui a fost de-
numit cel mai mare umorist American 
al epocii sale, iar William Faulkner 
l-a numit părintele literaturii ameri-
cane. În scrierile sale a fost influenţat 
de Charles Dickens, Thomas Paine, 
Robert Henry Newell, Plinius, Herodot, 
Plutarch, William Dean Howells, Robert 
Browning. La rândul lui i-a influenţat 
pe scriitorii Kurt Vonnegut, Gore Vidal, 
Ernest Hemingway, William Faulkner, 
Jimmy Buffett, Ron Powers, Ralph 
Ellison, Ken Kesey, Michael Crichton, 
Robert A. Heinlein, ca să enumerăm 
doar câţiva dintre discipolii lui Twain.

Twain a folosit diferite pseudonime 
înainte de a se decide asupra celui de 
Mark Twain. Cred că este interesant 
de văzut cum s-a ajuns la acest pseu-
donim. El a semnat schiţe umoristice şi 
imaginative cu Josh până în 1863. Au 
urmat apoi o serie de scrisori umoristice 
semnate Thomas Jefferson Snodgrass. 
Autorul însuşi susţine că principalul, 
şi cel mai cunoscut, pseudonim al său 
provine din anii când lucra pe bărcile 
de pe Mis sissippi, unde doi stânjeni, 
o adâncime care indica suficientă apă 
pentru trecerea în siguranţă a bărcilor, 
erau măsuraţi cu un băţ marcat speci-
al. Un stânjen este o unitate maritimă 
de adâncime, echivalentă cu doi yarzi 
(1,8 m), twain este un termen arhaic 
pentru two (doi), iar mark înseamnă 
semn. Strigătul barcagiului era mark 
twain adică apa ajunge pana la semnul 
de doi stânjeni (3,7 m) adâncime şi se 
poate naviga în siguranţă. În siguranţă 
a navigat scriitorul pe apele literaturii, 
adunând succes după succes, capodo-
peră după capodoperă timp de aproape 
jumătate de secol.

Primul său mare succes ca scrii-
tor a venit când povestirea umoristică 
Faimoasa broscuţă săltăreaţă din ţinu-
tul Calaveras (The Celebrated Jumping 
Frog ofCalaveras County), a fost pu-
blicată într-un săptămânal newyorkez, 
The Saturday Press, pe 18 noiembrie, 
1865. A fost un succes imediat care l-a 
adus pe Twain în atenţia naţională. Un 
an mai târziu, el a călătorit în Insulele 
Sandwich (astăzi Hawaii) ca reporter al 
ziarului Sacramento Union. Povestirile 
despre călătoriile sa le au ajuns foarte 
populare şi au devenit bază pentru pri-
mele conferinţe ale lui Twain. În 1867, 
un ziar local a finanţat o călătorie pe 
Mediterana şi l-a trimis pe Twain ca 

reporter. În timpul turneului său prin 
Europa şi Orientul Mijlociu, el a scris 
o colecţie de scrisori de călătorie, adu-
nate apoi în renumitul volum Inocenţii 
în străinătate, în 1869. Dar acea călăto-
rie a fost benefică pentru Twain şi din 
punct de vedere sentimental. Pe vas 
l-a cunoscut pe viitorul său cumnat, 
Charles Langdon, care i-a arătat o fo-
tografie a surorii sale, Olivia. Twain s-a 
îndrăgostit pe loc de ea, a urmat un an 
de logodnă şi cei doi s-au căsătorit în 
februarie 1870. Olivia Langdon prove-
nea dintr-o familie bogată, cu orientări 
liberale şi prin ea Twain i-a cunoscut pe 
aboliţionişti, pe socialişti şi pe activiştii 
pentru drepturile femeilor, printre care 
Harriet Beecher Stowe (vecina lor din 
Hartford, Connecticut), pe Frederick 
Douglass şi pe scriitorul şi socialistul 
utopic William Dean Howells, care i-a 
devenit prieten apropiat. Cuplul a locuit 
în Buffalo, New York din 1869 până în 
1871 şi acolo s-a născut şi primul lor 
copil, Langdon, care, din nefericire, a 
murit de difterie la doar 19 luni. În 1871 
Twain şi-a mutat familia la Hartford, 
Connecticut, unde începând cu 1873 a 
supravegheat construcţia casei familiei, 
astăzi devenită muzeu în memoria scrii-
torului. Acolo s-au născut cele trei fiice 
ale familiei şi acolo s-a stins din viaţă, 
dupa 34 de ani de căsnicie, draga sa so-
ţie Olivia, în 1904. În timpul celor 17 
ani petrecuţi la Hartford Twain a scris 
multe dintre cele mai cunoscute opere 
ale sale: Aventurile lui Tom Sawyer (The 
Adventures of Tom Sawyer - 1876), Print 
şi cerşetor (The Prince and the Pauper 
- 1881), Viatape Missis sippi (Life on 
the Mississippi - 1883), Aventurile lui 
Hucklebbery Finn ( The Adventures of 
Huckleberry Finn - 1884), Un Yankeu 
la curtea regelui Arthur (A Connecticut 
Yankee in King Arthur’s Court - 1889). 
Această ultimă carte povesteşte despre 
un călător în timp din America contem-
porană care-şi foloseşte cunoştinţele 
de ştiinţă, o altă preocupare dragă lui 
Twain, pentru a introduce tehnologia 
modernă în Anglia vremii lui Arthur. 
Acest tip de povestire va deveni mai 
târziu o ramură a literaturii ştiinţifico-
fantastice, istoria alternativă.

Necazurile nu l-au ocolit însă pe 
mucalitul scriitor. Twain a trecut prin-
tr-o perioadă de adâncă depresie, care 
a început în 1896 când fiica lui Susy 
a murit de meningită. Moartea soţiei 
în 1904 şi apoi a fiicei Jean în decem-
brie 1909, i-au adâncit tristeţea. Şi-a 
căutat alinarea în 1906 prin înfiinţarea 

unui club pentru tinere fete pe care le 
vedea ca surogat pentru nepoatele de 
care a fost privat, Clubul Peştelui Înger 
şi al Acvariului (The Angel Fish and 
Aquarium Club). Cele aproximativ o 
duzină de fete aveau între 10 şi 16 ani. 
Twain făcea schimb de scrisori cu ele, 
le invita la concerte sau teatru sau ju-
cau jocuri pe teme de literatură. În 1908 
Twain scria că acest club este principa-
la încântare a vieţii sale.

În 1907 Universitatea Oxford 
i-a conferit titlul de doctor în litere 
(D.Litt.), iar în 1909 Twain a fost citat 
ca spunând: Am venit pe lume împreună 
cu Cometa Halley în 1835. Ea vine din 
nou anul viitor şi sper să plec împreună 
cu ea. Va fi cea mai mare dezamăgire 
a vieţii mele dacă nu voi pleca alături 
de Cometa Halley. Atotstăpânitorul a 
spus, fără îndoială: «Am aici două ciu-
dăţenii incontestabile; ele au venit îm-
preună, ele trebuie să plece împreună». 
Prezicerea lui a fost corectă - Twain 
a murit de atac de cord la 21 aprilie 
1910, în Redding, Connecticut, la o zi 
după ce cometa s-a apropiat cel mai 
mult de Pământ.

La aflarea veştii despre moartea lui 
Twain, Preşedintele William Howard 
Taft a spus: Mark Twain a incântat - cu 
o adevărată bucurie intelectuală - mi-
lioanele de cititori şi operele sale vor 
continua să incânte milioanele ce vor 
veni... Umorul său a fost american, dar 
el a fost aproape la fel de mult apre-
ciat de englezi şi de oameni din alte 
ţări ca şi de proprii săi conaţionali. El 
a creat o parte de nepreţuit a literaturii 
americane. 
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I dentificat cu spiri-
tul veacului său, tul-
burător prin tempera-
mentul vulcanic şi me-

sianic, prin veşnicia statorniciei - Bardul 
de la Bârca - avea sentimentul trecutului 
prin “repetabila povară”, identitatea pre-
zentului printr-o naturalitate explozivă 
şi pacea viitorului, o iubire nemărginită 
aliată cu jertfa.

Istoria literaraăl-a aşezat pe poet în 
cadrul “epocii şi clasei sale” ca părintele 
“proziei politice”, poziţie în care a ridi-
cat la cote înalte principii, reguli, proble-
me, obsesii, teme şi chiar clişee ale în-
aintaşilor (Alecsandrescu, Bolintineanu, 
Alecsandri, Eminescu, Nichita Stănescu, 
Grigore Hagiu, Grigore Vieru, Marin 
Sorescu ş.a.).

Credem că în literatura română 
Adrian Păunescu, a primit ca har divin 
de a transforma în poezie tot ce a atins, 
întocmai ca regele Frigiei – Midas.

Pentru a ilustra o poveste tandră, 
sinceră şi dramatică prin sfârşitul ei, iată 
un fragment de iubire efervescentă, pa-
sională şi tulburătoare ce a cuprins fiinţa 
poetului pentru o floare de colţ vestic, 
Lolica, sau cu prenumele de personaj 
istoric, Elena din Recaş. Dacă şi pe 
poet l-ar fi chemat Vasile, cu siguranţă 
s-ar fi repetat episodul de iubire dintre 
Vasile Alecsandri şi Elena Negri a cărei 
flacără a durat doi ani din 1845 până în 
mai 1847. Drama apare când moartea 
nemiloasă rupe bobocul vieţii iubitei iar 
perechea sa rămâne solitar, nemângâiat, 
iar cu ultimele puteri rosteşte rugăciu-
nea de despărţire:
„Te duci, iubită scumpă,

în ţărmuri depărtate, 
Lăsând frumoasa ţară, surori, prieteni,

frate, 
Lăsând în al meu suflet un mult

amar suspin, 
În ora de pornire, cu toţii împreună, 
Doresc l-a tale pasuri călătorie bună, 
Pe-o cale înflorită şi sub un cer senin”.

Sunt versuri profunde de vibraţie 
caldă, de încordare, nelinişte şi melan-
colie din poezia “Despărţirea” cuprinsă 
în ciclul “Lăcrimioare”.

Alecsandri este cel dintâi poet din 
literatura română pentru care poezia în-
chinată iubirii “izbucneşte dintr-o reală 
şi puternică dramă personală”.

Oricum, ca un arc peste timp, ne 
apare şi se adeveresc cuvintele-mesaj 
transmise de Elena Negri lui Alecsandri 
şi în entuziasmul manifestat de Elena 
către Adrian: “Continuă cum ai început; 
cel mai frumos titlu de glorie la care tre-
buie să aspire un poet e acela de poet 
naţional şi popular”. Premoniţiile s-au 
adeverit pentru ambii poeţi, Alecsandri 
şi Păunescu, deveniţi glorii indiscuta-
bile ale literaturii româneşti în secolele 
XIX şi XX şi primul deceniu al celui 
prezent.

Iubirea este un sentiment sfânt în 
care zeul Cupidon creează armonia, 
atracţia şi bucuria întâlnirii unui cuplu 
pentru simbioză şi un tot unitar. Ea are 
legile ei organice care aduc compatibili-
tate coerentă, similitudine şi sinceritate.

Idila se înfiripă din durere şi deznă-
dejde. Elena îndrăzneşte să-l caute pe 
poet încurajată de un sfătuitor generos 
pentru un ajutor medical (Elena-Julieta 
avea un cancer la gât).

Prima întâlnire este sugestiv prezen-
tată în poezia “Gerunziul” din volumul 
“Iubiţi-vă pe tunuri”, Editura Eminescu, 
Bucureşti 1981:

“Sentimental şi mot-a-mot love story, 
Mi te-a adus bolnavă, tristă, pură, 
La Lugoj într-o casă de cultură, 
Tu singură, eu încărcat de glorii. 
Te îmbrăcase Dumnezeu în verde, 
Deşi, secret te pregăteai de moarte, 
Mai aşteptând o şansă de departe, 
O şansă ce de obicei se pierde. 
Zeita mea din nenoroc întoarsă, 
Aveai în ochi o tristă demnitate, 
Şi toţi spuneau atunci că nu se poate, 
Şi gâtul tău era o rană arsă”.
Ocrotitorul educator îi spusese 

Elenei să fie curajoasă să nu lase im-
presia că este stăpânită de boală şi să-şi 
camufleze gâtul cu o eşarfă. Zis şi făcut, 
Julieta apare în toată splendoarea sa, era 
de o frumuseţe răpitoare, avea ceva din 
gingăşia şi naturaleţea Elenei Cernei, 
artista lirică ce a făcut un rol excepţi-
onal în “Carmen”, de G. Bizet. Nu în-
tâmplător poetul Damian Ureche a inte-
grat-o clişeului eminescian din poemul 
“Luceafărul”: .... o prea frumoasă fată 
(într-adevăr una la părinţi), care e fe-
cioara între sfinţi şi bună între stele. Pe 
stradă, tinerii indiferent de profesie îşi 
întorceau capul fascinaţi de tinereţea şi 

frumuseţea ei genuină: creolă, ochi ne-
gri strălucitori, par negru foarte bogat.

La vederea monumentalei frumuseţi, 
o adevărată Afrodita, poetul încărcat de 
glorii, tânăr cu frumuseţe de Apollo, s-a 
extaziat şi a primit bucuros săgeata lui 
Cupidon. Atras de logica şi isteţimea 
Julietei care pentru a pătrunde in intimi-
tatea lui Apollo a folosit ca tertip o carte 
semnată de poet sub pretextul solicită-
rii unui autograf; era o seară bacoviană 
în care “ploaia hohotea elementară” şi 
tot ce-o înconjura pe trista nimfă erau 
hrănite cu fiere şi deznădejde (părinţi 
bătrâni şi bolnavi, iar habitatul lor se 
desfăşura într-un aşezământ rural)

În această atmosferă apăsătoare poe-
tul se trezeşte parcă dintr-un somn adânc 
şi cugetă pragmatic:

“Am hotărât atunci să-mi fi mireasă
Şi de pierdeai o clipă, numai una,
Ai fi pierdut-o pentru totdeauna,
Dar ai venit, lumină neguroasă.
Şi te iubesc cum nu poate să spună
Dicţionarul vorbelor deşarte
Şi nu mai ştiu ce-i viaţa

şi ce-i moarte
Ştiu că luptăm cu moartea,

 împreună”.
Poetul, de o sensibilitate ieşită din 

comun, atras şi de frumuseţea şi gin-
găşia Elenei, i-a promis educatorului 
pro tector că o va ajuta cu toate puterile 
şi cunoştinţele pentru a o vindeca sau 
în cel mai rău caz pentru a-i ameliora 
suferinţele.

A urmat o frumoasă şi răscolitoare 
poveste de dragoste între poetul-salvator 
şi trista Julieta din Recaş, iubire consu-
mată într-o perioadă de 9 ani, până când 
moartea nemiloasă i-a despărţit; pleca-
rea Elenei spre Paradis a pus capăt unei 
iubiri pătimaşe.

Pentru poetul nostru, plecat prea 
devreme în lumea fără dor pentru a-şi 
întâlni iubita pierdută de timpuriu - dra-
gostea este un sentiment care înnobilea-
ză şi înalţă; pentru el amintirea iubitei 
rămâne o adevărată călăuză printre amă-
răciunile şi vicisitudinile vieţii:
“Dar fiindcă tu exişti aici şi-n cântec
De dorul de-a muri, murind, mă 
vindec”.

Împărtăşeşte-ţi iubirea în eternitate 
iubite maestre!

Dr. Dumitru Adrian CRĂCIUNESCU

Adrian Păunescu – Poveste tristă de iubire
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F oarte multă lume îl cunoştea pe po-
etul şi omul de cultură Adrian Păunescu 
doar din manifestările sale în Cenaclul 
„Flacăra”. Multe poezii de ale lui erau pe 

buzele tinerilor în acorduri de muzică folk şi cam atât. În rest 
legende, mai mult sau mai puţin măgulitoare, referitoare la 
existenţa reală a omului Adrian Păunescu. Om pe seama că-
ruia se puneau, desigur, şi multe vicii şi păcate, inclusiv acela 
de a fi prieten cu Zoe şi Nicu Ceauşescu şi poetul de casă al 
cuplului Elena şi Nicolae Ceauşescu. 

Puţini tineri ai acelei vremi, dacă nu făceau parte din 
Cenaclul „Flacăra” au avut, însă, norocul să-l cunoască per-
sonal, să stea de vorbă cu acest mare spirit şi să-i simtă respi-
raţia uriaşă faţă în faţă. Eu sunt unul dintre cei care au avut, în 
secvenţe destul de scurte, acest noroc.

Între anii 1976-1980 eram unul dintre tinerii profesori ai 
Liceului din Baia de Arieş. Un tânăr profesor care, pe lângă 
alte multe năzbâtii pe care le făcea, mai scria şi poezii. Şi do-
rea din tot sufletul să se afirme în orice fel posibil pe tărâmul 
acesta literar. Nu încercasem încă la cei 26-30 de ani ai mei să 
scot o carte, dar mă gândeam tot timpul la asta, amânam, însă, 
mereu ziua în care să mă duc să bat la uşa unei edituri, să-
mi încerc norocul şi valoarea talentului care mă chinuia încă 
de prin clasa a Vll-a. Atunci când am publicat prima poezie 
cu titlul Zmeul în ziarul Unirea şi care poezie, printre alte-
le, mi-a deschis drumul spre schimbarea numelui de familie. 
Căci în urma acestor apariţii în ziarul pomenit şi la sugestia 
unor redactori ai săi (Virgil şi Ion Sângereanu, de exemplu) 
am devenit Mălin.

În această perioadă a mea, cu ani „tineri şi dezmăţaţi de 
salvă”, vorba lui Esenin, s-a întâmplat şi prima mea întâl-
nire cu Adrian Păunescu. Nu mai ştiu exact anul, nici luna, 
nici ziua. Ceea ce ştiu este că pe lângă cenaclul „Flacăra” 
Păunescu mai era şi realizatorul unei emisiuni de televiziune 
cu genericul „Antena vă aparţine”. Colinda prin judeţe şi, în 
colaborare cu organizaţiile UTC, descoperea şi promova ta-
lente de tineri creatori în toate domeniile artei, dar mai ales 
muzică şi poezie. Aşa m-am trezit şi eu adus, ca tânăr poet, 
din Baia de Arieş la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba 
lulia unde Adrian Păunescu făcea o preselecţie pentru aceas-
tă emisiune. De fapt, ca să fiu sincer, era chemată să fie în-
registrată recitând soţia mea, Dora Mălin, care se afirmase 
deja în montajele literar-muzicale din „Cântarea României” 
ca o foarte bună recitătoare. Eu o însoţeam doar în calitate 
de soţ şi de autor al acelor poezii pe care ea le recita cu atâta 
talent încât fusese recomandată poetului Adrian Păunescu de 
către activiştii U.T.C. judeţeni (în primul rând de secretarul 
cu propaganda de atunci al acestei organizaţii, d-l Ioan Rus, 
senatorul şi prefectul nostru de mai târziu şi căruia nu conte-
nim să-i mulţumim pentru multul bine pe care ni l-a făcut în 
viaţă, în timp ce alţii ne-au dorit şi ne-au făcut, de multe ori, 
atâta rău!).

Ne-am trezit deci într-o bună zi în Sala mare a Casei de 
Cultură a Sindicatelor cu un Adrian Păunescu tânăr cu părul 
mare şi cârlionţat, cu nişte ochi de oţel îngândurat, dar aprig 
şi cu un glas de tunet. O făptură mare, uriaşă mi se părea mie, 

sărind din sală în scenă şi invers. Dirijând coruri, apostrofând 
interpreţi, recitători, formaţii, oprindu-le la mijlocul frazei şi 
punându-i s-o ia de la capăt cu o sabie de glas care şuiera prin 
sală: „Ce-i asta, nu-i bine, încă o dată!”. Îl priveam fascinat 
de undeva de la mijlocul sălii, mă uimea, dar îmi provoca şi 
un fel de teamă nelămurită.

La un moment dat s-a întors spre sală şi a întrebat: „Cine-i 
Dora Mălin? Se află în sală? Să urce în scenă!”. Soţia mea 
speriată mi-a prins strâns mâna şi mi-a zis: „Nu mă duc. Sau 
hai cu mine!”. Poetul văzând-o agăţată aşa de mâna mea a 
întrebat: „Dânsul cine-i?”. – „Autorul versurilor pe care eu 
trebuie să le recit”, a răspuns soţia. „Şi soţul meu”. „Ia veniţi 
încoace amândoi. Ce ai doamnă ţi-e frică de mine? Aşa arăt 
de rău? Ce i-ai făcut copile? De ce tremură aşa? Deci tu eşti 
autorul acestei frumoase poezii intitulată „Prag de patrie”, 
atât de bună de parcă aş fi scris-o eu. Ba chiar sunt invidios 
că n-am scris-o eu. Felicitări!”. Şi mi-a întins o mână mare 
şi grea ca o lespede umedă smulsă din zidul unei fântâni. Nu 
ştiam că Adrian Păunescu era doar cu şapte ani mai mare ca 
mine. El fusese unul dintre idolii studenţiei noastre, alături de 
Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Nicolae Labiş, şi alţi câţi-
va, ale căror volume întregi le ştiam şi le recitam pe de rost. 
Acum îl aveam în faţă şi nu-mi venea să cred că mi-e atât de 
sfială, că aveam un nod în gât cât unul dintre cei mai mari car-
tofi pe care i-am smuls vreodată din „piciociştea” bunicului şi 
că nu puteam zice nici un cuvânt. Am auzit doar la un moment 

Dumitru MĂLIN
Antena memoriei

- secvenţe de întâlniri cu Adrian Păunescu – 
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dat că Păunescu ne-a dat o poruncă scurtă: - „Copii, în scenă 
amândoi! Acum! Mi-a venit o ideee - Veţi recita împreună. 
Doamna o strofă, tu cealaltă şi tot aşa. Ia să vă aud!”.

Am recitat. Ne-a oprit de mai multe ori. Ne-a urlat că nu-i 
bine. Că mai cu patos, că mesajul acestei poezii cere forţă etc. 
Aş minţi de fapt dacă aş zice că mai ştiu ce ne-a zis, oricum, 
de emoţie, nu mai auzeam nimic. Repetam doar mecanic ceea 
ce poetul din faţa scenei, din sală, ne cerea. Apoi am auzit 
doar, „Gata, e bine aşa, s-a înregistrat, acum altceva”.

Am coborât în sală şi bineînţeles am rămas acolo, unde-
va în spate, pe tot timpul înregistrărilor următoare. Aşa am 
avut ocazia să aud şi să pot povesti acum încă o scenă cu un 
Adrian Păunescu plin de haz, cu un simţ al umorului şi al 
situaţiilor paradoxale fără egal.

La un moment dat în scenă a intrat un om mai mic de 
stat, fragil şi tremurător ca o umbră de trestie. Era profeso-
rul de muzică Ioan Haplea, dirijorul unui cor, sau aşa ceva. 
Adrian Păunescu l-a întrebat: - „Cum te numeşti dumneata” 
–„Haplea” a răspuns sec profesorul. – „Cum ai spus, Haplea 
- nu se poate, ironia sorţii, domnule, pe dumneata să te cheme 
Haplea şi pe mine Păunescu. Ha, ha, ha, păi nu trebuia tocmai 
invers: pe mine să mă cheme Haplea şi tu să fii Păunescu? 
Hai să facem schimb de nume, domnule, trebuie să facem 
schimb! Dar până atunci, Păunescule, hai la treabă. Antena 
îţi aparţine!”.

Aşa am apărut eu şi soţia mea pentru prima dată pe ecra-
nul alb-negru al televizorului ceauşist, aşa am devenit cunos-
cuţi la noi în comună, apoi pe toată Valea Arieşului, apoi în 
judeţ şi de ce nu şi pe undeva prin ţară. După aceea apariţiile 
la televizor s-au repetat şi prin emisiunile altor realizatori 
care „furau” de la Păunescu talente descoperite de către aces-
ta şi le valorificau la rândul lor. Aşa am ajuns ca în toamna 
anului 1980 să fiu luat de la catedra de franceză pe care o 
aveam la liceul din Baia de Arieş, şi să fiu adus director la 
Biblioteca Judeţeană Alba, iar de aici la Centrul Judeţean de 
Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă 
şi la Comitetul de Cultură şi Educaşie Socialistă unde am 
rămas (cu o scurtă întrerupere corecţională, dat fiind afară 
tot pentru poezie, între anii 1983-1985) până la Revoluţia din 
1989.

Aşa am prins curaj şi m-am dus cu primul meu volum 
de versuri la Editura „Facla”, Timişoara, m-am prezentat 
la directorul acestei edituri, scriitorul Ion Marin Almăjan, 
care m-a şi ajutat şi în 1982 am debutat cu placheta „Zodia 
mărturisirii”.

Cu această plachetă de versuri am o întâmplare mai puţin 

plăcută în legătură cu întâlnirile mele cu Adrian Păunescu. 
De la apariţia cărţii gândul meu era cum să ajung să i-o dau 
cu dedicaţie poetului. Nu aveam adresa lui, nu ştiam unde l-aş 
putea întâlni. Dar chiar în acea vară, aflându-mă în concediu 
la mare, ocazia a venit. Am văzut un afiş în care Cenaclul 
„Flacăra” era prezent într-o anumită seară la teatrul de vară 
din Eforie (Nord sau Sud, nu mai ştiu). Asta este, mi-am zis. 
Aici îl prind. M-am dus acolo, nu am intrat la spectacol ci 
am stat la poartă până când, înconjurat de o mare de tineri, 
poetul a ieşit. Nici acum nu ştiu cum mi-am făcut loc printre 
picioarele şi trupurile celor care se îmbulzeau să-l vadă şi 
să-i vorbească. Ştiu doar că am reuşit cumva să mă proţă-
pesc, cu placheta în mână, în faţa sa şi să-i spun. – „Domnule 
Păunescu. Eu sunt Dumitru Mălin, poetul de la Alba Iulia pe 
care l-aţi lăudat şi dat la televizor, la «Antena vă aparţine». 
Mă mai ţineţi minte?”. Iar el încruntat şi parcă furios: - „Da, 
şi ce vrei? – „Nimic. Vreau să vă dau o carte, prima mea 
carte de versuri, pe care am reuşit să o public şi datorită Dvs. 
Vreau să vă mulţumesc, v-am scris o dedicaţie...” şi nu ştiu 
ce-am mai bâiguit, împiedicându-mă de picioarele celorlalţi 
deoarece poetul nu se oprise, vorbea cu mine din mers, cu 
destul de mare nepăsare. A luat cartea, a îndoit-o în două-trei 
şi a băgat-o ca pe-o simplă hârtie de împachetat marmeladă 
undeva într-un buzunar al hainei sale largi. S-a dus fără să-
mi adreseze nici un cuvânt de încurajare, de felicitare n-am 
văzut nici o emoţie pe faţa lui, l-am pierdut în mulţime, am 
crezut că la primul tomberon va fi aruncat placheta cu versu-
rile mele fără să o citească.

Dar surpriză, după câţiva ani, poetul fiind iarăşi prezent la 
Alba Iulia, de data aceasta la Catedrala Reîntregirii, oaspete 
al episcopului mare iubitor de oameni de cultură Emilian, ne-
am trezit din nou faţă în faţă. Şi când eu am fost provocat să 
recit una dintre poeziile despre moţi din acea plachetă, Adrian 
Păunescu mi-a luat vorba din gură cum se zice, şi a continuat 
să spună el mai departe poezia mea pe de rost, cu glasul acela 
pe care mulţi se străduiau să-l imite, dar puţini reuşeau. Am 
rămas perplex, cu sufletul atârnat de buzele lui Păunescu, el 
recitându-mi poezia până la capăt. L-am iertat atunci pentru 
toată obida pe care mi-a stârnit-o cândva la Eforie.

O ultimă amintire vreau să vă mai povestesc în legătu-
ră cu Adrian Păunescu. Era în ziua de 30 noiembrie 1989, 
cu doar 2-3 săptămâni înainte de revoluţie. Organizasem în 
cinstea Marii Uniri o manifestare cu elevii din liceele alba-
iuliene la Sala Unirii. Când am ieşit de acolo am văzut că în 
ciuda unui ger cumplit, pe trotuarele din jurul Sălii Unirii 
erau nişte civili suspecţi, îmbrăcaţi la costum, care nu ştiam 
ce făceau pe acolo. L-am recunoscut pe unul ca fiind securist 
local şi m-am dus direct la el întrebându-l: - Ce faceţi voi pe 
aici, de ce va crapă picioarele de ger pe trotuare, ne păziţi 
pe noi cei care spunem poezii şi cântăm cântece patriotice 
în Sala Unirii? – „Nu, băi, mi-a răspuns furios securistul. 
Dar nebunul ăsta de Păunescu este aici, la Episcopie, invitat 
de Emilian, şi de azi-dimineaţă nu iese de acolo. Murim de 
frig, e deja ora trei şi nu mai pleacă. – „Da ce aveţi voi cu 
Păunescu. De ce să iasă? De ce să plece?” – „Păi cum de ce. 
Că-i destul să facă ăsta o strigare şi sute de oameni se iau 
după el şi cine ştie ce mai iese! Avem ordin să-l păzim până 
pleacă. De-ar pleca odată dracului că nu mai putem”.

Deci ăsta era poetul de casă al lui Ceauşescu! Băgase fri-
ca în autorităţile ceauşiste, se temeau că el ar putea da star-
tul unor mişcări de masă, când colo revoluţia a pornit de la 
Tokes şi l-a împins în faţă, la televizor, să strige „Fraţilor am 
scăpat! Dictatorul a fugit!”, pe Mircea Dinescu.Charles le Brun – Adoraţia păstorilor



Literaria Nr. 11 – noiembrie 2010 55

Este corectă me-
ditaţia lui Cicero 
deoarece, în pri-
mul rând, filozoful 

este un „medic al sufletelor“, calitate în 
care misiunea lui nu este numai aceea 
de „a scrie cărţi“ ci şi aceea de „a face 
oameni“, adică de a făuri caractere.

Şi este de adăugat, de îndată: această 
ultimă sarcină o îndeplineşte atât prin 
puterea ideilor, cât şi prin puterea exem-
plului personal.

Ca „medic al sufletelor“ filozoful se 
călăuzeşte între altele şi de următoarea 
deviză: „Ştiinţa şi virtutea dreptăţii nu 
fac concesii ignoranţei – metaforic ex-
primat: întunericului ignoranţei“.

Întrucât este un spadasin al 
Adevărului şi Dreptăţii, mereu „îmbră-
cat în haine de război“1 gata oricând 
şi oriunde să intervină în apărarea sau 
promovarea scopurilor sale nobile şi 
înalte, filozoful „trăieşte primejdios“. 
În concordanţă cu aceste scopuri no-
bile, el oscilează alternativ între cer şi 
pământ „ameninţat să fie trăsnit de ste-
le“ (Clemenceau G.) pentru a descoperi 
şi definitiva, glorificandu-le „datoriile 
Dreptăţii şi Raţiunii“ (Marcus Aurelius), 
datorii concretizate pe care le supune 
deliberării liderilor politici şi „voinţei 
politice“ a poporului „suveran“, care 
prin pumnul său de oţel (votul univer-
sal) sau spada faptei revoluţionare, să le 
transforme în legi, implicit în realităţile 
sociale cotidiene, „obişnuinţe de toate 
zilele“ (Hegel).

Cât priveşte răsplata filozofului, nu 
poate exista decât una adecvată: - bucu-
ria morală pe care i-o creează priveliştea, 
spectacolul pe care i-l oferă „Progresul 
în dreptate“ care înseamnă sau se tradu-
ce prin „Progresul în OM“.

Calomniile şi insultele din partea 
„muritorilor perveşi“ nu-l pot dezgus-
ta, nu-l pot determina să se oprească la 
mijlocul drumului, să lase lucrurile ne-
terminate şi să-şi abandoneze misiunea 
stelară de iluminare, fiindcă el este „în 
cunoştinţă de cauză“.

De la începutul luptei împotriva ego-
ismului dualistic, orb şi clasial, împotri-
va răutăţii şi ignoranţei, - filozoful şi-a 
luat ca model de voinţă o STEA, care-şi 
trimite razele sale, fără intermitenţă în 

toate direcţiile, fără discriminarea muri-
torilor Buni şi Răi, în Virtuoşi – adică 
vrednici de lumina cerească şi Vicioşi, 
adică, nevrednici de lumina cerească.

În această ordine de idei, demn de 
remarcat, se face o cugetare tonifiantă 
şi energetică a lui Nietzsche: - „Cu in-
sulte şi murdării vor arunca ei (cruciaţii 
întunericului) – împotriva cugetătorului 
singuratic, dar, frate, de vrei să fii o stea, 
luminează-i cu toate acestea!!“ 

Şi H. Heine afirma în „sunt Sabia, 
sunt vâlvâtaia“:

„în întuneric luminând
în tot decursul luptei
am fost în primul rând“.
În completarea acestor demersuri 

generale, acestor considerente de ordin 
general, să ne oprim puţin şi să apro-
fundăm următoarea teză formulată de L. 
Feuerbach: „Filozofia adevărată creează 
oameni şi nu cărţi“.

O primă observaţie se impune: 
această propoziţie este eliptică, adică 
are o parte lăsată în afară sau subînţe-
leasă, căci, într-adevăr şi prea evident, 
cărţile nu sunt scopul suprem sau ultim 
al Filozofiei, ele sunt doar „mijloacele 
de producţie“ în procesul pedagogic de 
făurire a omului; altfel spus, ele, cărţi-
le, sunt vehiculele prin care cunoaşterea 
„ideile forţă“, „adevărurile 
filozofice“ grele cât unele bi-
ruinţi, iar după Balzac, putem 
spune că „sunt mai grele de-
cât unele biruinţi“ pentru că 
adevărurile filozofice se difu-
zează în lume, sunt mijloacele 
prin care se realizează expan-
siunea, iradierea magnetis-
mului spiritual ce cuprinde 
minţile şi inimile muritorilor 
sănătoşi şi oneşti, determinân-
du-i să participe, să se impli-
ce în „realitatea prezentului“ 
şi prin mijlocirea acestora în 
cunoaşterea „Ordinii esenţi-
ale“ a lumii, o cunoaştere ce 
permite şi obligă la transfor-
marea perfecţionistă a acestei 
lumi; altfel spus şi metaforic: 
să împingă cu hotărâre şi con-
secvenţă la roata „Progresului 
întru dreptate şi implicit întru 
OM“.

Abia recapitulând această conexiune 
structurală şi complexă de idei, înţele-
gem cu adevărat teza concisă şi preg-
nantă a lui Voltaire: 

„Cărţile conduc lumea“.
Într-adevăr, în perspectiva panora-

mică a acestei teze realizăm şi recapi-
tulăm pe planul teoriei milenara experi-
enţă a Raţiunii filozofice, în virtutea că-
reia filozofii din toate epocile culturii şi 
civilizaţiei, prin mijlocirea cărtilor (care 
în realitate sunt „Scrisori către umani-
tate“ – Feuerbach)2, sunt coautorii şi 
contemporanii noştri, care, pe scurt, ne 
ajută „să creştem, să trăim şi să învin-
gem“ asigurându-ne durata luminoasă şi 
fericită a existenţei.

1) Emerson afirma: filozoful trebuie 
îmbrăcat în haine de război fie în vreme 
de pace, fie în vreme de război, precum 
zeiţa Athena în Olimpul Grecesc.

2) L. Fuerbach – Scrisori atât faţă 
de Umanitatea care s-a născut, cugetă 
şi acţionează, cât şi faţă de Umanitatea 
care la ora prezentului există doar în 
starea de potenţialitate, pe care „Natura 
Naturans“ (Spinoza) o va metamorfoza 
în corporalitate vie, având si atributul 
(sau funcţiunea) de „Conştiinţă“ sau 
„Spirit“ în sfera căruia „Trebuinţa filo-
zofică“ este congeneră şi primordială.

Nicu VINTILĂ

Nevoia de a (mai) fi filozof
Motto: Cicero:

„Filozoful nu-i niciodată un simplu particular“.
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Există o malefică 
protipendadă de 
aşa-zişi intelectuali 
de trei parale, şi de 

literaţi fără operă ori merite (cât despre 
harul autentic, ce să mai vorbim?!), care 
dacă tot nu au izbutit să se înfrăţească 
întru înţelepciune şi talent cu unelte-
le scrisului, au învăţat în schimb cu o 
diabolică nonşalanţă şi perfid aplomb, 
doar să înjurieze pe toţi cei care vădesc 
abilităţi majore în domeniul culturii... 
Începând cu anul de graţie 1989, când 
mediocrităţile au primit îngăduinţa de 
a vocifera, când cei din urmă au putut 
lesne deveni cei dintâi, a debutat marea 
ofensivă vizând demolarea valorilor au-
tentice ale spiritualităţii noastre. În vir-
tutea acestui iezuitism, spiritul ignar - cu 
tendinţe inchizitoriale - al unor insolenţi 
de profesie, capabili oricând să încurce 
virgula cu punctul, au trecut la pângări-
rea deliberată a tot ce a reprezentat (şi 
reprezintă), Valoare în patrimoniul nos-
tru naţional. Astfel, aceşti înţelepţi fără 
înţelepciune, aceşti specialişti în nimic, 
licenţioşi şi elucubranţi, au demarat ana-
temizarea memoriei unor remarcabili 
făcători de literatură, precum Eminescu, 
Labiş, Beniuc, Jebeleanu, Zaharia 
Stancu, Eugen Barbu, Nichita Stănescu 
etc. În acest spirit demo niac, iată, de 
curând, cvasi-intelectuali specialişti în 
ofense, au lansat noi şarje blasfemia-
toare asupra bardului naţional Adrian 

Păunescu. E lesne de înţeles că pe aceşti 
paraziţi nu-i interesează indicele valoric 
al monumentalei opere a poetului, nici 
adevărurile indubitabile ale biografiei 
marelui patriot. Pentru domniile lor ipo-
crite, argumentele factice şi duplicitare 
trebuie musai să înlocuiască realitatea. 
De ce toate acestea? Pentru că în vremu-
rile noastre, atât de tulburi şi bulversan-
te, talentul este o jignire impardonabilă 
adusă supremaţiei netalentului, pentru 
că harul este receptat ca o desuetudi-
ne şi o gravă ofensă adusă nehăruiţilor 
atotputernici, pentru că lichelele nu pot 
îngădui, în societatea noastră, neliche-
lismul. În această viziune, memoria lui 
Adrian Păunescu trebuie profanată, pen-
tru că spiritul imund şi isterigen al lumii 
pe care unii vor să o desăvârşească, nu 
admite proliferarea talentului, onestită-
ţii, patriotismului şi adevărului în ge-
nere. În acest sens, Montaigne avertiza 
într-un eseu al său, că: „Primul semn 
al corupţiei moravurilor este izgonirea 
adevărului.”

Iată, la noi s-au găsit mereu năuci de 
gală care să-l minimalizeze şi să-l insulte 
pe Adrian Păunescu, atât în timpul 
vieţii, cât şi după trecerea sa în nefiinţă, 
confirmând astfel ceea ce poetul bănuia, 
în anul 1987, în poemul „Nu am loc”: 
„Eu nu am loc nici printre morţi / nici 
printre vii...”

În finalul acestor consideraţii, afirm 
că sunt profund patibulare toate ofensele 

aduse operei, vieţii şi memoriei poetului 
nemuririi spiritualităţii româneşti, 
titanului slovei, decorat cu Steaua 
României în rang de Cavaler, membru al 
Academiei Republicii Moldova. Şi mai 
cred că prin denigrarea lui Păunescu, 
a fost înjuriat însuşi Poporul Român, 
fapt pentru care acUZ Uniunea 
Scriitorilor pentru lipsa de atitudine în 
apărarea unui strălucit literat! ACUZ 
academia Română (forul suprem al 
intelectualităţii noastre) de duplicitate 
şi indiferentism în faţa demolării unui 
intelectual autentic - academician, la 
rândul său! acUZ Guvernul României 
de nedecretarea doliului naţional, de 
neacceptarea trecerii convoiului cu 
rămăşiţele pământeşti ale bardului pe 
sub Arcul de Triumf, de neacordarea 
cinstirii celui care a fost un corifeu 
al culturii şi limbii române! ACUZ 
denigratorii poetului de ignoranţa 
patologică şi răutate congenitală!

De curând, un oportunist a afirmat 
că preţuirea acordată maestrului 
Păunescu a fost impusă - după moartea 
acestuia - nu de specialişti în literatură şi 
de personalităţile ţării, ci de „presiunea 
străzii”. Domnule insalubru, te anunţ 
întru necesara luminare a minţii, ca 
„presiunea străzii” nu este altceva 
decât glasul şi voinţa naţiunii. Şi voinţa 
naţiunii este ceea ce înseamnă de fapt 
Democraţie...

Stare de cânt

Aş vrea să vină iar dinspre Cuvânt,
cu sfânta procesiune de silabe,
poetul nemuririi pe pământ,
din litere să dăltuie zăbave...
În noaptea de pe Mureş I-aş scruta,
încondeind pe patime catrene,
ce ştiu că de la Z până la A,
o lacrimă va adăsta în gene...
Rămână bardul tuturor, mereu,
voievodală umbră peregrină,
şi-n spaţiul de poeme şi troheu,
e Păunescu zare de lumină...

El va rămâne tainic în Cuvânt,
stare de cânt din zarea carpatină...
Nicu D.

Nicu VINTILĂ

Opinii întru nepângărirea bardului
ACUZ!

Gentile de Fabriano – Adoraţia magilor
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Specia romanului 
în literatura ro-
mână din ultime-
le două decenii 

s-a arătat îndeajuns de puţin productivă 
şi incapabilă să impună nume noi pre-
cum odinioară: Nicolae Breban, D.R. 
Popescu, Fănuş Neagu, Ion Lăncrănjan, 
Augustin Buzura, G. Bălăiţă, Dinu 
Săraru, Dumitru Popescu. În peisajul 
bogat şi variat al prozei româneşti din 
secolul al XX-lea, în a doua lui parte, 
Dumitru Popescu ocupă un loc distinct 
şi original, atât prin modalitatea de cre-
aţie inovatoare, cât şi prin substanţa 
intelectuală şi viziunea filosofică asu-
pra fiinţei umane, a universului tema-
tic abordat, cât şi prin stilul îndelung 
şlefuit în publicistica în care a excelat 
cu volumele: Biletul la control - cu un 
puternic ecou în epocă, ieşirea din labi-
rint, Eclipsa în cetatea soarelui sau prin 
Notele de drum din Egipt, Irak, Cuba, 
Drumuri Europene, a căror valoare îl 
aşează lângă iluştri reprezentanţi ai ge-
nului: Mihai Ralea, G. Călinescu, Paul 
Anghel, Octavian Paler. Notele lui de 
călătorie sunt creaţii artistice şi nu rezu-
mate de ghiduri turistice. El vede locu-
rile şi oamenii cu ochii lui şi niciodată 
cu ochii secătuiţi de lecturi ai autorilor 
de ghiduri. Dumitru Popescu, cu sufle-
tul pe o liră eoliană, şi-a câştigat un loc 
aparte şi în universul liricii contempo-
rane, prin cărţile de poezie modernă, nu 
forţat modernistă şi la modă ca rochiile, 
ci bogată în gânduri originale şi în trăiri 
elevate, precum în: Pentru cel ales, Un 
om în Agora, Gustul sâmburelui, Raza 
de cobalt, Insomnia dragonului, leslea 
minotaurului, care se înscriu pe coordo-
nata liricii de idei.

Poezia lui Dumitru Popescu stă sub 
lumina lucidităţii. Ea încălzeşte sufletul 
şi luminează gândul, care judecă, in-
terpretează trăirile. Aceasta, cred, este 
una din trăsăturile definitorii ale liricii 
sale, asigurându-i originalitatea. Poetul 
e prezent în toate speciile practicate de 
autor.

Lectura atentă a romanului recent 
apărut, Cândva după izgonirea din 
Paradis, o demonstrează cu prisosinţă. 
Mai mult chiar decât excelentele sale ro-
mane: Pumnul şi palma, Muzeul de cea-
ră, Vitralii incolore, Cenuşa din ornic, 

Focul de paie, Pasajul, Omul zăpezilor, 
Atelierul de vară.

Opera lui Dumitru Popescu, la in-
ventarul impresionant al căreia trebuie 
să adăugăm şi volumele de memorialis-
tică, de literatură subiectivă, cum nu-
mea Tudor Vianu, prin 1940, acest gen 
de literatură, este o creaţie tulburătoare 
care-i conturează existenţa din momente 
tragice, atât a creatorului cât şi a neamu-
lui său. Să ne amintim cărţile cu titluri 
atât de sugestive şi de inspirate: Timpul 
lepros, Cioplitor de himere, Elefanţii de 
porţelan, ca şi cele din ciclul Cronos 
autodevorându-se, compus din şase 
volume. Creaţia lui Dumitru Popescu 
însumează, aşadar, zeci de titluri şi mii 
de pagini, în care se mărturiseşte un om 
de mare talent, se mişcă oameni vii, au-
tentici, cu frământările, bucuriile şi dra-
mele lor, o lume şi un timp istoric care 
se “autodevora”. lata de ce cititorii săi 
au socotit o mârşăvie când i-au văzut pe 
ecranul televizoarelor încătuşate mâini-
le care-au scris aceste pagini de cărţi, cu 
un destin atât de amar.

Habent libelli sua fata (Au şi cărţi-
le soarta lor) - zicea prin sec. III a.Cr. 
Terentianus Maurus, la care fie-mi îngă-
duit să adaug că şi scriitorii au destinul 
lor. Adică, în condiţii istorice diferite, 
favorabile ori defavorabile, scriitorii 
sunt judecaţi în funcţie de factori extra-
estetici sau de elemente care ţin strict 
de biografie. Aşa se face că unii sunt 

declaraţi scriitori mari pe-o “carte poş-
tală” sau pe-o înjurătură, şi alţii, autori 
de opere durabile, sunt blamaţi şi dis-
creditaţi pentru un element discutabil 
din biografie.

Romancier modern, ispitit de pro-
bleme epistemologice, analist pătrun-
zător al mişcărilor sufleteşti, din stirpea 
lui Camil Petrescu, Hortensia Papadat 
Bengescu, Gib Mihăescu, Mircea Eliade, 
şi de ce nu, prin ascuţimea minţii, a lui 
Proust, Dostoievski, cu care, în acest 
context nu ne propunem să-l comparăm 
valoric, ci ca structură intelectuală.

Octogenar în plină forţă creatoare, 
Dumitru Popescu a dat culturii române 
o operă impresionantă nu numai canti-
tativ, ci şi calitativ. A dat şi continuă să 
dea. Mărturie stă şi Cândva după izgo-
nirea din Paradis, o carte unicat la noi 
sub raport tematic: erosul la bătrâneţe, 
cu toate formele lui de manifestare.

Ca mai toate cărţile sale, recentul 
roman are un titlu, nu doar metaforic, 
ci şi simbolic - o adevărată cheie de de-
codare şi de înţelegere a ţesăturii epice, 
a textului, până în straturile cele mai 
adânci şi mai încărcate de semnificaţii. 
Sociologia literaturii şi teoria receptării 
textului, în special, acordă o justifica-
tă atenţie titlului unei opere, căci, aşa 
cum arată, printre alţii şi Caragiale în-
tr-o scrisoare către Coşbuc, propunân-
du-i pentru o revistă titlul Vatra, şi mai 
recent Arnold Rothe, din perspectivă 

Ion Dodu BĂLAN

Un roman despre destinul perechii adamice
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semiotică, titlul unei creaţii beletristice 
este un semn lingvistic, ce nu se referă 
la o realitate extralingvistică, ci la un 
alt semn lingvistic, respectiv la text şi 
la context în totalitatea lui.

Titlul romanului: Cândva după iz-
gonirea din Paradis, introduce cu abi-
litate în conştiinţa cititorului o firească 
întrebare şi o enigmă. Când este acest 
Cândva şi de ce Paradis este vorba? Să 
acceptăm şi să înţelegem gândul care ne 
poartă spre legenda biblică a “păcatului 
originar”? Altfel, despre ce “păcat” care 
duce la izgonirea din Paradis s-ar putea 
vorbi?

Lectura romanului îi dă cititorului 
un răspuns, format din mai multe ade-
văruri; îI determină să gândească la 
teme socotite multă vreme tabù şi să 
se gândească mai profund pe sine, pe 
coordonatele acestei realităţi profund 
umane, pe care mulţi scriitori au evi-
tat-o, ruşinaţi ca de un păcat. Dumitru 
Popescu îndrăzneşte să se elibereze de 
prejudecăţi în această carte de autentică 
originalitate, al cărei personaj central 
este veteranul Stere Mocanu, un fost 
computerist, o fiinţă plină de vitalita-
te, un “fustangiu”, cum îl numea ironic 
răposata lui soţie, Eufrosina, la al cărei 
mormânt se află la începutul cărţii şi 
Vichi (Victoria Pavelescu), prezentă şi 
ea la cimitir lângă mormântul soţului 
ei, Fane, decedat în urmă cu cinci ani. 
Timp suficient pentru a uita un trecut şi 

a visa un viitor în dragoste. În cazul lor, 
precizarea vârstei contează. El 75 de 
ani, ea 70.

Începutul romanului este un exce-
lent diapazon pentru melodia şi ritmul 
acţiunii care porneşte dintr-un amurg. 
Toposul e un loc în care până la urmă 
se duc toţi oamenii. Timpul e înserarea 
atât în natură, cât şi în viaţa persona-
jelor centrale - “Soarele alunecă spre 
apus clorotic şi absent, agăţându-se în 
crengile uscate ale copacilor înşiraţi la 
marginea cimitirului.” Reculegerea la 
mormânt era pentru Stere şi o întâlnire 
cu sine. Dar de data asta şi o întâlnire 
cu Vichi, prietena soţiei sale, care pri-
veghea mormântul soţului, aflat la vreo 
20 de metri. Eroii principali, aflaţi în 
amurgul vieţii, sub un puternic impuls 
erotic, aduc în ţesătura epică amintiri şi 
numeroase alte personaje şi alte proble-
me, de ordin etic şi filosofic, care carac-
terizează anotimpul tomnatic al vremii 
lor. Spaţiul existenţei se extinde de la 
un punct din cimitir, în oraş, la spital, în 
afara ţării, până departe în America prin 
fiica lui Stere. Eroticul în viziunea ro-
mancierului şi a personajelor principale, 
Stere şi Vichi, un soi de Cornelia Jalova, 
la altă vârstă, din romanul Vitralii inco-
lore, erotismul care le domină existenţa 
de la apusul vieţii, deşi foarte autentic, 
n-are în el nimic visceral, vulgar, ani-
malic; ba dimpotrivă, dă un sens nobil 
existenţei eroilor, care muşcă avid din 

misterul pomului oprit.
Prin optimismul funciar pe care-l 

degajă, romanul lui Dumitru Popescu va 
deveni, cred, un aliat spiritual al multor 
milioane de bărbaţi şi femei de vârsta a 
treia, deschizându-le alte orizonturi.

Romancier de factură modernă, 
analist pătrunzător şi minuţios, ispitit 
de problemele majore, definitorii pen-
tru existenţa umană, Dumitru Popescu 
abordează şi în recentul roman, ca în 
toate romanele sale, problematica omu-
lui în diferite ipostaze şi e la fel de cu-
ceritor prin caracterul analitic şi obser-
vaţia psihologică din serialul “perechi 
adamice” petrecut cândva târziu după 
izgonirea din Paradis. Iubirea, dragos-
tea, apetitul sexual sunt disecate, ana-
lizate pătrunzător sub lupa gândului 
lucid şi a unui salutar nonconformism. 
Pe această coordonată a cunoaşterii po-
poseşte autorul asupra descifrării femi-
nităţii autentice, întruchipată în Vitralii 
incolore, în balerina Cornelia Jalova, 
“acea lebădă neagră plină de graţie”, şi 
în recentul roman în văduva de 70 de 
ani, cu teoria ei vitalistă, care socotea 
că viaţa, multă-puţină câtă o mai fi, tre-
buie trăită. Şi neîndoios cu demnitate, 
adică onorând-o cu toate ale ei, benefi-
ciind de ce e în stare să-ţi dea.

Cititorul cărţii lui Dumitru Popescu 
va fi încântat de profunzimea observaţi-
ilor asupra rostului omului, şi-al iubirii, 
de eleganţa expresiei vădit intelectuale, 
de portretele fizice şi morale de neuitat 
ale personajelor, de felul în care auto-
rul construieşte un roman monumental 
adăugând episod după episod, cu noi 
personaje, ca într-un mozaic piatră cu 
piatră, de la înserarea din cimitir, până 
la evocările trattoriilor italiene, ale lui 
Vichi, plecată în America la fiul ei.

Remarcabile sunt paginile din par-
tea a doua a romanului, evocând roa-
dele uscate ale trecerii timpului, şi a 
vieţii oamenilor, cu despărţirile dintre 
personaje pentru apropierea cărora s-a 
cheltuit atâta energie. Doctorii dau sen-
tinţe amare. Despărţirile se afirmă şi ro-
manul se încheie, fraza ultimă cade ca o 
sentinţă: “Cortina căzu peste măruntul 
episod din nesfârşitul serial al destinu-
lui perechii adamice - petrecut cândva 
târziu după izgonirea din Paradis”. 
Auch der schone muss sterben - a zis 
poetul şi o confirmă viaţa: şi ceea ce-i 
frumos trebuie să moară, şi gândul ne 
fuge la începutul romanului, la primele 
lui pagini.Stephan Lochner – Adoraţia magilor
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De la un proaspăt 
laureat al titlului 
de doctor honoris 
causa se aşteaptă 

nu numai să aducă mulţumiri, ci şi să 
formuleze un punct de vedere privind 
domeniile în care se simte stăpân. Am 
scris despre filosofia contemporană 
şi-mi vine mereu în minte întrebarea: 
ce mai rămâne din filosofia de acum 
cincizeci de ani în era globalizării? Am 
scris despre teologii majori ai secolului 
ultim şi mă întreb: de ce nu reuşesc in-
telectualii actuali să integreze neliniş-
tile marilor teologi? Am scris despre 
argumentare şi-mi pun întrebarea: de 
ce se lasă contemporanii noştri persua-
daţi de atât de multe argumente false şi 
argumentări rău construite? Mă întreb 
dacă proiectul european postbelic mai 
este bine înţeles după trei extinderi ale 
Uniunii Europene, dacă s-au preluat cu 
acurateţe, cel puţin în cultura de la noi, 
termenii precum democraţie sau laici-
tate, dacă nu cumva secularizarea are 
nevoie de corectură, dacă sensul vieţii 
nu a devenit, totuşi, confuz la oamenii 
de astăzi. Îmi pun multe alte întrebări 
de filosofie sau sociologie şi încerc răs-
punsuri proprii, pe datele vieţii actuale.

Dar nu interogaţiile mele sunt im-
portante, ci ceea ce se întreabă cei căro-
ra am onoarea să mă adresez. De aceea, 
în cuvântul meu inaugural, ca membru 
al acestei prestigioase Universităţi, aş 
pleca dintr-un alt loc. Un cunoscut di-
rector de ziar şi televiziune m-a între-
bat zilele trecute: „ce va fi în următorii 
trei ani?”. Nu sunt, desigur, profet, dar 
avem nevoie de răspunsuri la astfel de 
întrebări, iar un universitar care îşi ia în 
serios îndatoririle este obligat să le dea. 

Îmi amintesc, însă, în prealabil, două 
situaţii: prima s-a petrecut prin 1923, 
când distinsul rector al Universităţii din 
Cluj, Iacob Iacubovici, a respins cere-
rea de intrare în universitate a agrono-
milor spunând: „aceştia nu sunt încă 
de universitate!”. Putem comenta dacă 

renumitul chimist de atunci a 
avut dreptate sau nu, dar un mo-
tiv rămâne de reţinut: nu poţi fi 
universitar fără a fi intelectual, 
iar un intelectual presupune, to-
tuşi, o concepţie civică şi morală 
şi un angajament explicit pentru 
aceasta, pe lângă multe altele. A 
doua situaţie se petrece sub ochii 
noştri: dacă un universitar se des-
prinde din tăcerea adesea oportu-
nistă şi, oricum, costisitoare de 
la noi şi formulează o opinie în 
chestiuni ale societăţii, diploma-
ţii de carton şi noii politruci, ce 
proliferează în regimul actual din 
România, pun imediat întrebarea 
aparent adâncă: cu ce partid este oare 
acela? Sofismul e simplu: se crede că 
orice opinie este partinică şi, deci, păta-
tă de subiectivitate, încât orice vorbitor 
în viaţa publică ar fi bine să fie cel mult 
un participant care ascultă. 

Îmi asum deliberat răspunderea de 
a discuta pe faţă chestiuni de viaţă, cu 
argumente fireşte, chiar dacă risc, la 
rândul meu, să fiu taxat drept „politic”. 
Replica mea e simplă: ţara, singura, 
de altfel, care a proclamat după 1989 
„apolitismul” intelectualilor, România, 
o duce cel mai rău în Europa comuni-
tară, iar pretinşii apolitici s-au dovedit 
a fi anodini propagandişti de sezon. Îmi 
asum ceea ce Toma d’Aquino spunea 
cu înţelepciune – „prostia este păcat” 
– iar Angela Merkel a afirmat recent, 
cu toată energia: „creştinismul nu este 
apolitic”, încât, prin implicaţie, intelec-
tualul, demn de nume, nu este nicide-
cum apolitic.

Vreau să răspund, aşadar, la întreba-
rea: „ce va fi în trei ani în România?” 
Iau în seamă deciziile care au dus la 
situaţia actuală, de la care trebuie, în 
orice caz, să plecăm, pe care vreau să 
le evoc succint. O fac la Alba Iulia, căci 
aici, în locul Marii Unirii şi al reanga-
jării moderne a României, răspunderea 
analizei trebuie să fie mai mare. Ne 

amintim, fireşte, ce se scrie în însufle-
ţitoarea Declaraţie de la 1 Decembrie 
1918: „În domeniul vieţii publice, se va 
instaura un regim de guvernare demo-
cratică. Drept de vot universal, secret, 
egal, pe bază de sistem comunal, pen-
tru toţi cetăţenii bărbaţi şi femei ce au 
împlinit vârsta de 21 de ani. Deplina 
libertate pentru presă, drept de întrunire 
şi de asociaţie. Libera manifestare a spi-
ritului şi a răspândirii ideilor.”

Unde ne aflăm acum cu ţara noastră? 
Să amintim doar că Guvernul României 
din 2009-2010 a „reuşit” „performanţa” 
de a scădea cu 1/3 PIB-ul României, de 
a genera peste 600.000 de şomeri, de a 
mări datoria ţării la peste 90 de miliar-
de de Euro, de a tăia veniturile cetăţe-
nilor cu 25-63% şi de a demotiva toate 
generaţiile. „Performanţa” este rară în 
Europa şi în lume şi nici o deviză n-a 
fost mai flagrant contrazisă, de faptele 
celor care au cultivat-o, pe cât este de-
viza „Să trăiţi bine!” lansată în 2004!

Autorităţile României nu au la 
această oră nici o proiecţie de viitor 
pentru ţară, nici un proiect major nu 
este în curs de realizare, populaţia tân-
jeşte să lucreze, dar unităţile se închid 
(după ce s-au închis peste 30.000 de 
unităţi în ultimii doi ani!). În 2008, „The 
Economist” scria că România va suferi 

Ce va fi în trei ani?
  Discursul inaugural rostit de Andrei Marga,
  la primirea titlului de Doctor Honoris Causa

al Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 6 decembrie 2010 
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datorită „incompetenţei” decidenţilor, 
iar Comisia Europeană arăta, în 2009, că 
România este vecină „incapacităţii ad-
ministrative”. Recent, Banca Mondială 
acuza proiectul de buget 2010 că este fă-
cut „după ureche”. În fapt, în 2009-2010 
România a devenit univoc „lanterna ro-
şie” a Uniunii Europene. Toate evaluări-
le obiective, internaţionale (inclusiv te-
merea deunăzi exprimată la Washington 
DC, a „falimentului”) sunt negative în 
privinţa actualei Românii.

Mai profund decât orice, România 
trăieşte, sub multe aspecte, cel mai 
grav declin instituţional de la alegerile 
din 1948 încoace. S-a intrat în Uniunea 
Europeană (începând cu decizia din de-
cembrie 1999), în NATO (începând cu 
pregătirile din 1996), dar meritul nu 
aparţine nicidecum liderilor de astăzi: 
nici unul dintre aceştia nu a fost în sta-
re să închidă vreun capitol de negocieri, 
nici unul nu are la activ vreo faptă remar-
cabilă. Alegerile prezidenţiale din 2009, 
probabil singulare în Europa actuală, au 
reluat „tradiţia” din 1948: nu a contat ce 
au votat oamenii, ci cum s-au numărat 
voturile (după ce ministrul de interne 
a fost înlocuit brusc!), iar ambasadele 
României (începând cu cea de la Paris), 
au făcut executări de voturi cu viteză re-
cord pe continent! Apoi – tot ca premie-
ră continentală – preşedintele (uzând de 
arbitrara sa confundare cu „suveranitatea 
poporului”) a rupt o bucată din PSD şi o 
alta din PNL (împotriva votului nomi-
nal şi a votului cetăţenilor) şi şi-a creat 
partiduţe la purtător. S-a ajuns astfel la 
„democraţia aritmetică” ce guvernează 
astăzi România, cu rezultatele amintite, 
şi, apoi, la o Curte Constituţională (prin 
deformarea, devenită regulă, a votului 

în Camera Deputaţilor). Preşedintele s-a 
instalat în fruntea unei ierarhii, numită 
pe drept „africană”, în lucrările de drept 
constituţional, îşi orientează fără orizont 
cetele de fideli (ce amintesc adesea de 
trupeţii din anii treizeci) şi dirijează cu 
rezultate mediocre o ţară deocamdată 
înmărmurită. Samuel Huntington vor-
bea de emergenţa unui „sistem preto-
rian”: România confirmă diagnoza: o 
preşedinţie ce destructurează instituţiile 
şi caută fără ezitare „uzurpări constituţi-
onale” (precum slăbirea Parlamentului) 
şi „uzurpări legislative” (reducerea la 
tăcere a unor cetăţeni) pentru a promova 
un sistem ciocoiesc. 

România este astăzi pradă unei pa-
tologii politice, pe care oricât am fi de 
îngăduitori, este realist să o luăm în 
seamă. Prima patologie a politicii ro-
mâneşti actuale este „guvernarea prin 
antagonizare”: acum se caută conflictu-
alizarea celor care lucrează în sfera pri-
vată cu bugetarii, mai ieri au fost opuşi 
întreprinzătorilor salariaţii, acum câţiva 
ani, tinerii au fost mobilizaţi contra ce-
lor mai devreme născuţi şi aşa mai de-
parte. Dă rezultate o astfel de politică? 
Se văd bine în jur rezultatele: stagnare 
în epoca celei mai accentuate dinamici 
din lume, necompetitivitate, reducerea, 
fie şi relativă, a performanţelor şi, până 
la urmă, sărăcia.

De „guvernarea prin antagonizare” 
se leagă imediat alte patologii. Prima 
este „disfuncţia prezidenţialismului ac-
tual”: preşedinţia se interpretează pe 
sine ca o forţă în luptă deschisă (fie cu 
Parlamentul, fie cu opoziţia, fie cu pen-
sionarii, ori cu poporul) şi stimulează o 
„competiţie sălbatică (savage competi-
tion)”, în condiţiile unei politizări mai 
extinse decât oricând şi decât în ori-
ce altă societate. A doua este „fuga de 
răspundere a celor care decid”: aceştia 
aruncă vina nereuşitei pe orice („criza 
mondială”, „greaua moştenire”, „colap-
sul Greciei”, comportamentul supuşilor 
etc.), fără ca vreun moment să îşi asume 
vreo răspundere în generarea vizibilă a 
crizelor actuale. A treia este „constituţie 
fără constituţionalism”: cei care conduc 
împing societatea într-o luptă în care nu 
se mai respectă nici măcar Constituţia, 
ei înşişi (cum s-a observat, de pildă, la 
formarea majorităţii guvernamentale 
alternative, în 2009) căutând să se sus-
tragă controlului constituţional. A patra 
este „conceperea instrumentalistă a le-
gilor”: legile promovate spre Parlament 

de către decidenţi nu sunt concepute 
pentru a exprima interesul public, ci 
spre a satisface interese de grup aflat în 
luptă. A cincea este „dictatura majorită-
ţii aritmetice”: ideea profundă a demo-
craţiei dintotdeauna şi de pretutindeni – 
aceea după care s-ar putea ca un singur 
cetăţean să aibă dreptate în faţa ecra-
santelor majorităţi aritmetice – a rămas 
străină actualilor lideri din România, iar 
deciziile se adoptă, mecanic, cu majo-
rităţi aritmetice. A şasea maladie, care 
încoronează oarecum panoplia neferi-
cită a patologiilor politicii de astăzi din 
România, este mitul „guvernului tare”: 
la noi se proclamă obsesiv dezideratul 
„guvernului tare”, în vreme ce orice ţară 
civilizată preferă „guvern competent”. 
În practică, la noi, se ajunge, astăzi, la 
compromisuri de neadmis pe seama 
adevărului şi performanţelor.

Nu această situaţie o voi descrie, 
însă, ci alta, care a făcut-o şi o face po-
sibilă: este vorba de proasta înţelegere 
a democraţiei de către cei care conduc, 
care face ca democraţia să nu se mai 
deosebească îndeajuns de „consultarea 
maselor” din regimul de tristă amintire 
sau de „democraţia faptelor” a militan-
ţilor extremismului de odinioară. Este o 
neînţelegere care transformă democra-
ţia într-o simplă unealtă de promovare 
a intereselor de „gaşcă” (pentru a folosi 
limbajul actualei puteri, căruia un dis-
tins intelectual ieşean îi caută zadarnic 
echivalentul în latină!) şi de controlare 
a societăţii. Vreau să ilustrez ideea ne-
înţelegerii democraţiei de către auto-
rităţile actuale din România prin trei 
observaţii. 

Prima se referă la confundarea legi-
timităţii cu legalitatea. Trec peste faptul 
că la guvernanţii de astăzi nu este vreun 
semn că înţeleg ce înseamnă legitimita-
te. Ei cred că, după un scrutin legislativ 
la care au participat 40% dintre alegă-
tori, iar partidul lor a obţinut în jur de 
o treime dintre voturile exprimate, totul 
este în regulă. În fapt, spus fără ocoli-
şuri, în România actuală, nu există legi-
timitate a deciziilor, chiar dacă, forţând 
„democraţia aritmetică”, se obţine o le-
galitate chinuită. Oriunde în lume, astfel 
de guvernanţi ar fi precauţi, dacă ar avea 
cultura legitimării. 

Este straniu comportamentul „aleşi-
lor”: ştiind bine că nu vor mai fi aleşi a 
doua oară, cinismul întrece orice limită 
înregistrată în democraţiile europene. 
Peste noapte, unii devin „independenţi” 
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(ceea ce este, în fond, ilegal, oricând 
aceştia putând fi acţionaţi în justiţie de 
către cei care i-au votat cu sigla unui 
partid cu tot!) şi relativizează, oportu-
nist, toate opiniile lor anterioare. Alţii 
spun în privat ceea ce cred cu adevă-
rat despre guvernanţi, pentru ca în de-
claraţii publice să îşi umfle pieptul, 
ca eroici apărători ai liniei partidului. 
„Reprezentarea poporului” care i-a ales 
au uitat-o cu totul, în numele „mandatu-
lui imperativ” al partidului, care îi târâie 
în soluţii proaste. 

Guvernanţii actuali din România nu 
înţeleg că democraţia nu se lasă redusă 
la numărarea voturilor şi la stabilirea ce-
lui care are un vot în plus. „Democraţia 
aritmetică” şi „dictatura majorităţii arit-
metice” au fost criticate plenar de cul-
tura democratică a lumii civilizate, iar 
un democrat onest ştie că un consens cât 
mai larg, mai ales atunci când aritmetica 
este subţire (câteva voturi în Parlament 
în plus) sau discutabilă (în definitiv, ce 
ar fi fost dacă la alegerile prezidenţiale 
din 2009 numărarea voturilor ar fi fost 
alta? sau dacă se lua în seamă victoria 
în ţară a candidatului rival?) este solu-
ţia înţeleaptă. Carpaticii democraţi de 
mucava nu înţeleg – se vede prea bine – 
ce înseamnă democraţia. Până la urmă, 
pentru ei, poporul este cel care nu este 
bun (după cum arată şi remarca unuia: 
„nu se obţin banii de la Bruxelles, căci se 
lucrează cu români!” sau invitaţia recen-
tă a preşedintelui la „a folosi libertatea 

câştigată pentru a părăsi ţara”). 
Peste toate, cei care administrează 

România actuală nu înţeleg legătura in-
disolubilă dintre democraţie şi valoarea 
profesională a reprezentanţilor. Precum 
odinioară Ceauşescu, puterea apelează 
la persoane de calitate îndoielnică, în-
cât, pe de-o parte, să nu fie vreun pericol 
de concurenţă din partea acestora şi, pe 
de altă parte, să se poată oricând arunca 
vina pe cineva. La rândul lor, persoa-
nele acestea reproduc nivelul redus de 
competenţă şi onestitate: cei pe care îi 
numesc sunt, deopotrivă, mai curând in-
competenţi, docili, agresivi, cu destule 
pete la activ. O ţară care are nevoie, ca 
de aer, de persoane competente şi inte-
gre, capabile să imagineze, să gândeas-
că şi să implementeze soluţii chibzuite, 
cade astfel pradă unor administratori ne-
pricepuţi, care o trag în jos. Cu un preţ 
uriaş, însă, pe care îl plăteşte, ceas de 
ceas, inevitabil, fiecare cetăţean.

Peste toate, însă, din păcate, sărăcia 
inundă cu repeziciune, din nou, România 
– fapt care ar trebui să îi pună cel puţin 
pe gânduri pe propagandiştii politicii din 
zilele noastre. Efectele sunt multiple: 
neputinţa capitalizării, scurgerea rapidă 
de resurse şi pierderea prestigiului inter-
naţional. Bucureştiul este vizitat rar, din 
complezenţă, reprezentanţii români con-
tează doar formal (dacă nu cumva sunt 
ignoraţi sau aţipesc la reuniuni, cum se 
poate observa în tot mai multe filmări), 
adesea ei nu înţeleg problemele puse în 

discuţie, singurele instituţii internaţio-
nale (precum CEPES), care mai existau 
la Bucureşti, au fost desfiinţate, nu s-au 
putut folosi resursele Uniunii Europene 
şi susţinerea SUA.

La aceste premise lăuntrice României 
actuale, sunt de adăugat, pentru a putea 
răspunde la întrebarea „ce va fi în trei 
ani?”, premise contextuale. Le enumăr 
cât mai succint. Competiţia internaţio-
nală stimulată de globalizare şi de cri-
za declanşată în 2008 se va intensifica. 
Centrul economic al lumii se mută în 
Asia de Sud-Est. SUA rămâne principa-
lul actor al lumii, dar China se ridică la 
rangul celei de a doua supraputeri, Rusia 
revine printre forţele hotărâtoare, iar 
alianţa Franţa, Germania, Rusia va avea 
un cuvânt mai greu de spus. Societăţile 
avansate trec deja la „noua economie”, 
iar „statul social” este supus unei revi-
zuiri profunde şi promiţătoare.

Ce va fi România în următorii trei 
ani depinde de ceea ce ea face acum, 
în condiţiile date de premisele amintite. 
Nu se poate răspunde concret la întreba-
rea „ce este de făcut?” fără a lămuri în 
prealabil „cine poate face?”. Cu datele 
pe care le are la activ (alegeri fracturate, 
incapacitate administrativă, îmbrăţişa-
rea modelului african, selectarea medi-
ocrilor în roluri publice etc.) actuala pu-
tere – preşedinte, guvern, aparat – nu va 
scoate România din cea mai gravă criză 
a istoriei ei moderne. Dacă se va încerca 
prelungirea acestei puteri – ceea ce este 
de aşteptat să se forţeze – situaţia ro-
mânilor se va înrăutăţi, fie şi în termeni 
doar relativi.

Eroarea politicii actuale este de di-
recţie – înainte de a fi de alte naturi, şi 
ele importante. Atunci când la începutul 
anului 2009, s-a configurat dezechilibrul 
bugetar, în loc să se consulte specialişti 
reali şi să se caute o direcţie de dezvol-
tare pentru România, s-a apucat direcţia 
comprimării activităţilor – care a fost şi 
este oriunde în lume contraproductivă. 
Spus mai simplu: abordarea oficială 
din România, a crizei financiare şi eco-
nomice începută în 2008, este eronată! 
Nu s-a lămurit nici un moment prove-
nienţa crizei (cum s-a produs criza? ce 
decizii au fost luate în prealabil? cine 
le-a luat? a cui este răspunderea?) şi se 
izolează, în abordare, deficitul bugetar, 
ce este acuzat exclusiv, de structura bu-
getului, ultima se rupe de economie, iar 
economia de politici şi de mişcările din 
societate. Izolările acestea, triple, ar fi 
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chestiune de interes doar euristic dacă 
nu s-ar lua decizii pe baza lor. Aceste 
decizii nu dau rezultate nu numai pentru 
că ating interesele foarte multor oameni, 
nu doar pentru că cetăţenii sunt afectaţi 
şi-şi exprimă nemulţumirea. Ele nu dau 
rezultate deoarece sunt greşite tocmai 
din punct de vedere economic, iar dova-
da peremptorie este împrejurarea că nici 
o ţară nu practică astfel de „soluţii”.

România s-a umplut între timp de 
mistificări, care împiedică înainte de 
orice discutarea onestă a situaţiei. Se de-
cretează de sus că numai cu o persoană 
anume „România va traversa deşertul”. 
Că nimeni nu are proiecte alternative. 
Că de vină este „criza mondială”. Că am 
fi după două decenii de erori. Şi altele. 
Ca şi în anii optzeci, înainte de înlo-
cuirea lui Ceauşescu, este de procedat 
astăzi la demistificări şi la aducerea pe 
agenda publică a veritabilelor probleme 
ale ţării.

Situaţia ţării este pe muchie (teh-
nologic, economic, social, politic, cul-
tural), încât la întrebarea „câţi ani vor 
trebui reparaţiei celor stricate în 2009-
2010?” economişti de bună calificare 
spun aproape automat opt-zece ani. Este 
adevărat că Paul Krugman argumenta 
nu de mult că şi criza din 1929 s-a în-
cheiat abia în 1945! Eu cred că schimba-
rea politică neîntârziată din România ar 

pune ţara în mişcare în trei-şase luni, iar 
un nou mod de dezvoltare ar putea fi in-
stalat destul de repede, cu cetăţeni price-
puţi şi devotaţi. În puţini ani, România 
nu numai că ar înlătura daunele grele ale 
lui 2009-2010, dar ar reintra între ţările 
respectate ale lumii.

Nu vreau să proiectăm utopii sau să 
ne lăsăm în seama reveriilor. Dar nici nu 
este cazul să se cedeze actualelor direc-
ţii şi persoane, demult compromise. Este 
vorba de a ne clarifica şi de a acţiona 
energic, ca altădată la Alba Iulia. Pun în 
joc, fie şi numai numindu-le aici, şapte 
concepte ale schimbării: „stat ca păzitor 
al ordinii”, „democraţie ca formă de via-
ţă”, „nouă industrializare”, „consolidare 
a pieţei interne’, „independenţa justiţi-
ei”, „descentralizare prin subsidiaritate”, 
„reconstrucţia democratică a statului” şi 
lansarea dialogului în societate. 

Deunăzi, la Toruń şi Roma m-a în-
tâmpinat aceeaşi întrebare: ce aţi face în 
România, ce deviză aţi recomanda? Am 
răspuns fără ezitare cu o formulă biblică 
deja folosită cu succes de multe ori în 
istorie: „Nu vă fie frică!” Am adăugat, 
însă, o formulă cu aceeaşi origine: „Să 
trăim în adevăr!”. Curajul şi adevărul ar 
fi timpul să redevină virtuţi carpatice! 
Dar se cuvine să fim lucizi: nu pot deve-
ni astfel de virtuţi fără acţiunea conşti-
entă şi responsabilă a intelectualităţii. 

Ce va fi peste trei ani? Să răspund la 
întrebarea cu care am început. Dacă se 
continuă ceea ce este acum, atunci vom 
avea o ţară lovită de sărăcie, la coada 
Europei, în care unii se vor bucura că au 
ceva mai mult decât alţii. Dar toţi vor su-
feri, fizic şi nefizic, sub o cohortă de tru-
peţi care vor avea o victorie poate ceva 
mai puţin stingherită decât a fraţilor de 
spirit, adoptaţi incult şi, poate, involun-
tar, precum Goebbels sau Sauckel. Îmi 
amintesc că în dramatica dezbatere din 
Germania anilor treizeci asupra cauzelor 
prăbuşirii democraţiei în ţara sa Thomas 
Mann a atras atenţia asupra venirii la 
conducerea ţării a categoriei celor mai 
necalificaţi şi mai corupţi. În intervenţia 
la „Vocea Americii”, din 10 aprilie 1945, 
celebrul romancier trăgea astfel bilanţul: 
„În Germania acum doisprezece ani, 
ultimii şi cei mai de jos, din punct de 
vedere uman, au venit la conducere şi au 
determinat faţa ţării”. Bilanţul era trist, 
catastrofa Germaniei se produsese. La 
noi trebuie, oare, aşteptată prăbuşirea 
mai departe, fie ea şi paşnică?

Dacă curajul şi pasiunea adevărului 
vor prevala, dacă intelectualii acestei 
ţări îşi vor spune cuvântul, atunci va 
fi altfel. Ne amintim ce spunea Seaton 
Watson: „toate trăsăturile menţionate, 
mizeria ţăranilor, brutalitatea birocrati-
că, educaţia falsă şi o clasă privilegiată 
căreia îi lipseşte orice simţ al responsa-
bilităţii sociale, ai căror cei mai privile-
giaţi membri au fost gata să-şi trădeze 
de la o zi la alta principi ile, în schim-
bul unei primiri la liderul suprem, toate 
acestea au existat în România în grad 
proeminent”. Iar acestea le scria un foar-
te mare filo-român, în cartea Eastern 
Europe between the wars (Cambridge 
University Press, 1945). Citez, în con-
tinuare: „Democraţia nu poate înflori în 
astfel de atmosferă. Procesul decăderii 
a mers în România mai departe decât în 
alte părţi ale Europei răsăritene. Nici un 
progres nu va fi făcut până când nu se 
abandonează aceste metehne iar o nouă 
abordare va fi pregătită să-i ia locul. 
Perioada tranziţiei va fi lungă şi dure-
roasă. Dar atunci când va fi încheiată, 
marile energii şi calităţi ale poporului 
român, al doilea ca efectiv şi probabil 
cel mai talentat în Europa răsăriteană, îi 
va asigura acea poziţie onorabilă pe care 
nu a fost încă în stare să o atingă”. Nu ar 
fi cazul ca intelectualii să se decidă şi să 
încheie astăzi, în sfârşit, acea tranziţie 
lungă şi dureroasă?Leonardo da Vinci – Adoraţia magilor
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Din cele mai vechi 
timpuri, pe când 
omul se adăpostea 
în grote, a simţit 

dorinţa de a-şi expune gândurile şi sen-
timentele pe pereţii acestora, sau pe stân-
cile din împrejurimi, prin incrustarea de 
desene care reprezentau păsări, animale, 
plante sau fenomene ale naturii.

Şi, treptat, pentru a fi mai explicit, 
a gravat, pe aceste creaţii sau alături de 
ele, inscripţii specifice. Astfel a luat fiin-
ţă arta sincretică. Neexistând un alfabet, 
prin acestea se ofereau informaţii supli-
mentare cu privire la acele imagini, adică 
simbolizau anumite stări, fenomene, su-
gestii, forme incipiente de comunicare. 
Spre exemplu pe “elefantul nor” se aflau 
linii ondulatorii descendente ori picături 
de ploaie care sugerau mitul ploii.

Se poate spune că această practica, a 
stat la baza apariţiei alfabetului ideogra-
fic, de mai târziu, la unele popoare.

Încă din epoca neolitică, mileniile al 
VI-lea şi al III-lea î.Hr., în această formă 
de comunicare, a apărut mitul care, în 
limba greacă, înseamnă poveste, legen-
dă, basm. Putem deci marca începuturile 
literaturii populare. Tot în această perioa-
dă istorică, în Mesopotamia, în cultura 
babiloneană, sculptorul îşi orna opera cu 
inscripţii cuneiforme.

Scrierea cuneiformă a fost folosită 
şi de popoarele din jur, timp de aproape 
trei milenii, contribuindu-se astfel la cir-
culaţia ideilor. Codul lui Hummurabi, a 
însemnat pentru popoarele din Orientul 

Apropiat, ceea ce a însemnat dreptul ro-
man pentru popoarele Europei.

În urma captivităţii evreilor în 
Babilonia, literatura populară, cultura în 
general, a marcat semnificativ viaţa şi 
gândirea celor din acest spaţiu geografic. 
Numele Bibliei este de origine babilo-
neană, fiind ea însăşi scriere ce face parte 
din literatura populară.

Scrierea cuneiformă a fost la baza ge-
nezei primelor cărţi de literatură populară 
la etrusci apoi, la greci şi romani.

În Egiptul antic scrierile populare au 
fost redactate cu alfabetul hieroglific, fi-
ind socotite cele mai frumoase şi reuşite 
scrieri realizate până la acea vreme, pe 
papirus.

În alte culturi, cât şi în cea egiptea-
nă, scrierile fuseseră editate pe plăcuţe 
de lut, pânză de in, pe sarcofage şi pere-
ţii mormintelor, pe mobilierul şi pe alte 
obiecte funerare. Ele erau sfaturi pentru 
lumea de dincolo, nelipsite în niciuna din 
monumentalele piramide.

În „Povestea ţăranului iscusit la 
vorbă”, care a circulat iniţial numai pe 
cale orală, sunt ironizaţi dregătorii şi 
judecătorii, care fură şi săvârşesc răul. 
„Povestea naufragiatului”, este prima 
scriere populară despre corăbieri din li-
teratura mondială.

După ocupaţiile romane şi arabe, 
Egiptul s-a constituit într-o adevărată 
şcoală, oferind lumii întregi o cultură de 
o inestimabila bogăţie şi o înaltă şi pro-
fundă ţinută artistică. Exemplul cel mai 
concludent îl reprezintă Biblioteca din 

Alexandria. Capodopera 
„O mie şi una de nopţi” 
însumează în cea mai mare 
parte, un material epic din 
lumea şi viaţa egipteană. În 
Tomis şi Calatis, negustorii 
şi marinarii din Alexandria 
au lăsat urme adânci ale 
culturii egiptene.

În Egipt, Zamolxis, zeul 
dacilor s-a şcolit şi el, avân-
du-l ca mentor pe Pitagora.

În cultura cretană, până 
la ocuparea insulei de către 
greci, literatura populară 
atinsese cote înalte. Încă din 
acea vreme, în acel loc cir-
culau miturile şi legendele 
care au stat la baza apariţi-
ei celor doua mari epopei: 
Iliada şi Odiseia. Homer, 

la rându-i rapsod, ca mulţi alţii din acea 
vreme, a adunat, cizelat şi pus în paginile 
celor două mari capodopere ale literatu-
rii mondiale, miturile şi legendele care 
circulau de câteva veacuri, în cele 28 de 
stătuleţe (polise) ale Greciei antice.

Mitologia a fost leagănul literaturilor 
lumii, în primul rând cea populară, mytos 
însemnând în greceşte povestire.

În operele sale, Homer adună tradi-
ţiile referitoare la naşterea şi modul de 
manifestare al zeilor, la originea lumii, 
elogiază virtuţile supreme ale grecilor, 
curajul, forţa, onoarea şi gloria, simţul 
demnităţii umane, sentimentul prieteniei 
şi spiritul de sacrificiu.

Şi în teatru, literatura populară greacă 
şi-a spus cuvântul, mai ales în comedie.

Serbările câmpeneşti, în cinstea lui 
Dionysos, se încheiau cu ceremonii vese-
le, glume, cântece cu vervă satirică. Din 
mituri şi legende au fost inspiraţi şi marii 
creatori ai tragediilor greceşti antice.

Dacă literatura populară, cultura 
greacă în general, s-au născut în leagă-
nul civilizaţiilor cretane şi miceniene, 
cea romană s-a format în cadrul oferit de 
civilizaţia etruscă. În secolul al VIII-lea 
î.Hr. etruscii foloseau deja scrierea pe 
baza alfabetului fenician. S-au descoperit 
inscripţii cu aproape trei mii de cuvinte 
pe pânze de in, fâşii lungi de 13-35m, cu 
peste 1500 de cuvinte.

În cultura etruscilor au existat multe 
scrieri populare care descriu fenome-
ne ale naturii şi obiceiuri rituale. După 
„Cărţile destinului”, omul putea să-şi 
dirijeze existenţa până la vârsta de 84 
de ani, după care, era abandonat de 
zei, sufletul desprinzându-i-se de corp. 
Sacerdoţii (preoţi), erau şi prevestitori, 
pe lângă practicarea magiei şi cuvântarea 
rugăciunilor şi litaniilor.

Exista şi o literatură populară religi-
oasă. Unor asemenea prezicători, le ur-
mează în imperiul roman, augurii care 
în baza studiului făcut asupra păsărilor 
şi zborului acestora, previzionau fap-
te şi fenomene de importanţă deosebită 
de care şi împăratul trebuia să ţină cont. 
Prezicerile lor erau de bun sau rău augur, 
expresie ce dăinuie şi astăzi.

Şi la poeţii şi dramaturgii romani 
găsim influenţe ale literaturii popu-
lare, inspirată din mituri şi legende. 
Inclusiv la Ovidius, cel exilat pe ţărmu-
rile Mării Negre, în Dobrogea, întâlnim 
în „Metamorfoze”, tradiţii şi obiceiuri 

Ion VÎLCEANU

Literatura populară
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româneşti, culese pe cale orală.
Marile legende ale literaturii medie-

vale, cum ar fi: „Cneazul Igor”, „Roland”, 
„Nibelungii” şi „Cidul” sunt tot creaţii 
inspirate din literatura populară.

Cid - stăpân, ostaş luptător - în limba 
spaniolă, a existat în realitate: Rodrigo 
Diaz de Bivar, căpitan în oastea regelui 
Ferdinand, luptător împotriva stăpânirii 
maure, care a intrat în legendă pentru 
faptele sale de vitejie.

„Cidul” evocat în vechile poeme şi 
romanţe spaniole, a trecut graniţele şi 
în alte culturi. În acest sens dramaturgul 
francez, Corneille, a creat o tragedie de 
răsunet, cu acelaşi titlu, „Cidul”. Chiar 
şi marile capodopere ale literaturii uni-
versale, „Divina comedie” a lui Dante şi 
„Faust” a lui Goethe, au la bază creaţia 
populară. În timp, eposul popular a fost 
şlefuit, miturile şi legendele constituind 
scrieri incipiente, din care s-au inspirat 
cei doi mari creatori.

În jurul anului 500 î.Hr. începe peri-
oada clasică a civilizaţiei şi culturii gre-
ceşti, determinata de apariţiei alfabetului 
cu cele 24 de semne grafice, care va sta 
la baza multor culturi europene, până la 
apariţia şi preluarea celui latin.

Literatura populară, transmisă greoi, 
oral sau pe baza unor alfabete nu prea 
creative, începe să fie cizelată, selecta-
tă şi tipărită, contopindu-se cu literatura 
cultă propriu-zisă.

La noi, vechimea literaturii popula-
re, e greu de stabilit în timp. Producţiile 
literare populare cât şi cele culte, scrise, 
au apărut mult mai târziu, datorită isto-
riei nefaste, greu încercate a poporului 
român.

Se cunoaşte cât de puţin am moştenit 
de la daci şi cât de târziu ne-am format o 
literatură proprie, dar nu se poate spune 
că, tradiţiile şi obiceiurile naţionale n-au 
circulat pe cale orală, din grai în grai, din 
generaţie în generaţie, veacuri de-a rân-
dul. În acelaşi timp, în cultura naţională 
s-au infiltrat influenţele altor popoare, 
îmbogăţind-se considerabil, deoarece co-
municarea umană nu cunoaşte graniţe.

Până a văzut lumina tiparului, această 
minunată zestre culturală, a înnobilat spi-
ritul naţional, scoţându-l din obscuritate 
şi ignoranţă. Încet, treptat, dar sigur, în-
deosebi genul epic, cu speciile şi subspe-
ciile sale, create în timp şi în spiritul naţi-
onal, a reuşit să se definească în: poveşti, 
basme, cântece, doine, balade, fabule, 
imnuri, ode, bocete, descântece, legende, 
blesteme, oraţii, proverbe, ghicitori etc.

În epoca medievală au apărut pri-
mele cărţi populare: „Trepetnicul”, 
„Gromovnicul”, „Cartea viselor” ş.a.

Primele texte scrise în limba română, 
care s-au păstrat, au fost: scrisoarea lui 
Neacşu, din Câmpulung Muscel, adresată 
judelui Braşovului – Hanăs BENKNER 
(Johanes) în 1521 şi scrisoarea câmpu-
lungenilor Bucovinei din 1595, către 
„giupânul birăul” din Bistriţa.

Istoricii şi filologii au considerat 
expresia „Torna, torna, fratre”, din anul 
587, ca fiind cea dintâi menţiune a limbii 
româneşti.

Prin secolele al XI-lea şi al XII-lea 
apar documente scrise care atestă prime-
le formaţiuni statale sau denumirea unor 
localităţi. În anul 1428, o scrisoare a lui 
Alexandru cel Bun este considerată a fi 
primul act moldovenesc scris pe hârtie.

După 50 de ani de la invenţia lui 
Gutemberg, în anul 1508, apare şi la noi 
tipografia care, contribuie substanţial la 
dezvoltarea literaturii populare, îndeo-
sebi a celei bisericeşti. Ivireanu, Macarie, 
Dosoftei, Coresi, Varlaam traduc şi tipă-
resc scrieri religioase.

Macarie tipăreşte „Liturghierul slavo-
nesc”, după care mai apare „Cazania” lui 
Varlaam şi „Octoibul mic” al lui Coresi. 
În anul 1544 se editează prima carte în 
limba rămână, „Catehismul românesc” 
cu litere chirilice, iar în 1570, la Craiova, 
vede lumina tiparului „Cartea de cânte-
ce”, considerată prima scriere româneas-
că cu litere latine.

În această perioadă, cronicarii mol-
doveni şi munteni, se inspiră în principa-
lele lor cronici tot din literatura populară 
existentă.

În Istoria ieroglifică şi în Cărţile popu-
lare, Dimitrie Cantemir este primul care 
studiază şi valorifică tradiţiile româneşti, 
ca de exemplu: Drăgaica, 
Caloianul şi Paparuda.

Lui Ienăchiţă Văcărescu, 
socotit primul poet liric 
muntean, îi aparţine elegia 
„Amărâtă turturea”. Costache 
Negruzzi publică „Cântecele 
populare ale Moldovei” şi 
face primul studiu despre po-
ezia populară. Anton Pann, 
culegător şi editor de muzică 
şi literatură populară, în anul 
1848, pe versurile lui Andrei 
Mureşan, compune imnul 
„Deşteaptă-te române!”

B.P.Haşdeu investighea-
ză cultura naţională din cele 
mai vechi timpuri în: „Cărţile 
poporane”

După anii 1830 se pro-
duce o efervescenţă în cule-
gerea şi valorificarea creaţiei 
populare, promotor fiind I. 

H. Rădulescu. Îndemnul său: „Scrieţi bă-
ieţi, numai scrieţi” este bine cunoscut în 
istoria literaturii noastre.

Timoftei Cipariu, Alexandru 
Lambrior, Alecu Russo, Dimitrie 
Bolintineanu, Costache Negruzzi, Vasile 
Alecsandri, Haşdeu, Creangă se numără 
printre cei care au adus contribuţii de 
seamă, în această perioadă, la descoperi-
rea şi valorificarea literaturii populare.

În februarie 1850, în revista 
„Bucovina”, Vasile Alecsandri publică 
prima variantă a baladei „Mioriţa”, des-
coperită de Alecu Russo pe când era de-
portat la Soveja.

În 1852, Vasile Alexandri tipăreşte vo-
lumele: „Poezii populare” şi „Balade”.

Apar primele romane: „Emanoil 
şi Elena” de Dimitrie Bolintineanu 
şi „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae 
Filimon.

În 1860 vede lumina tiparului prima 
culegere de poezii populare şi basme, 
aparţinând lui Stănescu Arădanu; în 1872 
apare „Culegerea de basme” a lui Petre 
Ispirescu; ceva mai târziu, Coşbuc scoate 
„Balade şi idile”.

De binefacerile Renaşterii am profitat 
şi noi. Erasmus din Rotterdam, culegător 
şi comentator, în „Adagiile” sale a cu-
prins peste 5000 de maxime şi proverbe 
din scriitorii greci şi latini. El consideră 
provermiologia (proverbele) una din cele 
dintâi ştiinţe ale umanităţii, în sensul de 
creaţie, depozitare şi înţelepciune ale 
acesteia.

Proverbele şi zicătorile, în formele 
lor lapidare, au constituit, după aprecie-
rea lui Goethe, „raporturile permanente 
ale vieţii omeneşti”, au avut rolul unor 
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norme de comportare, cu îndreptare ju-
ridică, morală, religioasă, filozofică, fi-
ind astfel întâiul cod de legi nescrise ale 
umanităţii. 

Tudor Vianu, în prefaţa la „Dicţionar 
de maxime”, în privinţa originii lor, le 
pune în legătură chiar cu începuturile 
vieţii omeneşti.

Proverbele şi zicătorile, prin sclipirea 
lor ideatică, au uşurat pătrunderea în lite-
ratura cultă a aforismelor şi epigramelor.

Imnurile, legendele şi baladele orale, 
au ţinut mereu trează conştiinţa naţiona-
lă, pe când poveştile, basmele, zicătorile 
şi cimiliturile, au dezvoltat şi întreţinut 
umorul naţiunii. 

Literatura populară religioasă, a con-
stituit un set de norme morale, stăvilind 
unele predispoziţii pernicioase.

Luând în calcul toate aceste conside-
rente, se poate aprecia că literatura popu-
lară este un tezaur, o inestimabilă avuţie 
naţională. Ea a fost şi este exploatată de 
mai toţi creatorii de artă, care nu uită ca 
în lucrările lor să mai semene câte un gră-
unte, un nucleu al înţelepciunii populare.

Cât de reprezentative sunt pentru 
spiritualitatea românească legendele - 
Meşterul Manole, Mioriţa – sau baladele 
– Iorgu Iorgovan, Pintea Viteazul, Iancu 
Jianu - ! Câtă emanaţie artistică şi senti-
mente profund patriotice produc imnurile 
şi odele!

Iar în planul divertismentului, să nu 
uităm cimiliturile, proverbele, basmele 
care, secole de-a rândul, la serbările câm-
peneşti sau şezători de iarnă, au oferit 
spectacole „cu casa închisă”. 

Educaţia, şcolarizarea în general şi 
îndeosebi, în plan umanistic, nu poate fi 
în afara unor lecturi din domeniul crea-
ţiei literare populare. Care dintre copii 
nu sunt încântaţi de scrierile lui Creangă: 
„Păcală”, „La scăldat”, „La cireşe” ş.a. 
Păcală este personajul cel mai repre-
zentativ în literatura populară, este bine 
mulat pe stările sufleteşti, pe specificitate 
unor categorii sociale şi caracteriale. În 
contextul în care este plasat, el exprimă 
o gamă largă de sentimente diverse şi 
contradictorii, de la prostie la isteţime, de 
la bonomie la pretenţii erudite, stârnind 
hazul.

Câte un Păcală, în afară de Ion 
Creangă mai găsim şi la alţi scriitori ca: 
Ion Slavici – Păcală în satul lui – la I. S. 
Nicolaescu Plopşor - Tivisoc şi Tivismoc 
-, pentru că a corespuns şi încă mai co-
respunde multor trăsături morale ale nea-
mului nostru, motiv pentru care, a fost 
popularizat şi îndrăgit atât de mult.

În scrierea sa, I. S. Nicolaescu 
Plopşor, personalitate proeminentă şi 

emblematică a urbei Craiova, până în de-
ceniile trecute, apreciat pe bună dreptate, 
un Ion Creangă al Olteniei, a reuşit să-l 
readucă pe Păcală în contemporaneitate, 
în multiple ipostaze, definindu-l cu des-
tul umor, în cele mai reuşite caracteristici 
ale sale. Tivisoc şi Tivismoc sunt cei doi 
copii ai lui Păcală, nenăscuţi încă, cu care 
călătoreşte prin ţară, ca în final să ajungă 
în iad şi rai. Punctul de plecare este lo-
calitatea Vaideei din judeţul Gorj. Ajunşi 
în Caracal, unde s-a răsturnat carul cu 
„marfă vie”, iar boii s-au speriat, au tre-
cut Oltul şi au ajuns la Bucureşti, spre 
bucuria lui Vodă care, i-a luat sfetnici pe 
lângă el, la divan. Au furat porţile de la 
agie, au incendiat foişorul pompierilor.

De fapt, Tivisoc şi Tivismoc nu sunt 
fiinţe omeneşti, ei sunt nenăscuţi încă, ci 
doar credinţe şi izvoare populare din lu-
mea satului fără identitate, scriitorul im-
primând o logică a absurdului.

Ajunşi în împărăţia cerului, pe un 
unchiaş bătrân, stăpânul lumii, „marele 
cârmaci” îl ridiculizează: 

-„De unde atâta putere la ăl bătrân?”
Plopşor apelează la anecdote populare 

satirice şi zeflemenitoare, reducând ima-
ginea lumii cereşti la una pământeană. 
Autorul creează o lume fabuloasă a ra-
iului, cu intenţia de demitizare, lucru ce-l 
făcuseră şi alţi creatori ai antichităţii.

Cele două lumi, rai şi iad, ale cre-
dinţelor populare, exprimate în creaţia 
anonimă, literatura populară, sunt bine 
conturate şi oglindite în realitatea pă-
mânteană. Un „Sarsailă”, „Scaraoschi” 
sau „Talpa iadului” sunt transpuse aşa 
cum le prezintă credinţele şi superstiţiile 
pământene.

Demitizarea le realizează prin ridicu-
lizări ale unor imaginare calităţi diavo-
leşti. Simţind mirosul de tămâie pus în 
luleaua lui Scaraoschi, „Drăcimea iadu-
lui o ia la fugă”. 

Scrierea e plină de elemente de cul-
tură populară, uneori neprelucrate, de 
proverbe, zicători, cântece şi strigături 
la petreceri, basme şi eres popular, cre-
dinţe şi superstiţii, în viziunea populară, 
demitizate.

Îmbinarea într-un tot unitar, dă cărţii 
unicitate, în literatura noastră. 

Omul şi-a condensat totdeauna expe-
rienţa în proverbe, în faţa cărora ne ui-
mim, de exactitatea, probitatea şi sentinţa 
finală.

Ele, proverbele, surprind taina vieţii, 
sunt izbânda minţii, pronunţate mai tot 
timpul sub formă de şaradă: „E fecior 
de carte, ştie popă”, „Fugiţi călcâie că 
vă calc”, „S-a rupt drumul în mijlocul 
carului”.

Unele proverbe au ajuns la forme 
cristaline indubitabile, exprimând ade-
văruri aproape absolute, ca de exemplu: 
„Apa trece, pietrele rămân”, proverb 
considerat de Haşdeu, ca fiind „integral 
românesc”.

Construite în mod sigur cu trimitere 
la vicisitudinile poporului român, expri-
mă intrinsec istoria lui. Pentru întregirea 
semnificaţiei, s-ar putea adăuga: Român, 
stâncă în calea vremii. „Nu te închina, 
până nu ştii cine este sfântul”, exprimă, 
din păcate, slugărnicia, obedienţa, bigo-
tismul. „Dă-i cu cinstea să piară ruşinea”, 
nu este altceva decât demagogie expri-
mată concis. „Legea-i după cum o fac 
domnii”, exprimă concreteţea la ordinea 
zilei.

Proverbele produc o alternanţă de 
zâmbet şi tristeţe, exprimă „tot sufletul 
poporului”, cum spunea Sadoveanu, al 
cărui scris e plin de dulceaţa metaforelor 
străvechi.

„M-am învăţat cu traiul rău, dar tră-
iesc bine”, „Cine poate, oase roade, cine 
nu, nici carne moale” sunt expresii în-
crustate pe realităţi veridice dintotdea-
una, cum a remarcat Iorgu Iordan: „…
citarea unui proverb înseamnă recunoaş-
terea adevărului conţinut în el şi totodată, 
confirmarea acestui adevăr, experienţă 
făcută de-a lungul veacurilor”.

Aşadar, să nu uităm să ne plecăm, ori 
de câte ori este nevoie în faţa măriei sale, 
poporul care, ne-a lăsat tuturor, fără tes-
tament cu clauze impuse, bogăţia, moş-
tenirea culturală care încă, nu ne-a fost 
naţionalizată sau privatizată.

Pedro Berruguete – Adoraţia pruncului
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în mitologia persiei antice
teritoriul situat la răsărit de ţara sfântă 
mithra era probabil un zeu solar
ajuns aici din panteonul vedic

cu timpul
cultul acestuia i-a adus şi atributul
de divinitate a fidelităţii
iar de la fidelitate 
          la naştere nu e decât un pas

tradiţia spune că s-a născut
într-o peşteră pe douăzecişicinci decembrie
dată când păstorii din zonă 
au venit să i se închine

după o perioadă petrecută printre oameni
s-a înălţat la cer 
cele de mai sus
parcă seamănă cu ceva de toţi cunoscut

în textele avestice
scrierile sacre zoroastriste
mythra este iniţial zeul razelor soarelui
şi mediator între acestea
şi ceea ce se întâmplă cu oamenii
ca mai apoi să fie considerat soarele însuşi
cel ce se ridică în fiecare dimineaţă
din lăcaşul său de la marginea pământului
pentru a media sau judeca pricinile apărute

adus şi răspândit în europa
încă înainte de christos
de către legiunile romane
cultul numit aici mithras
a devenit foarte popular
în aproape întregul imperiu 

de la latinescul creatio 
                         naştere
sărbătoare a bucuriei
                 a soarelui
                 a învingerii întunericului  
                                    de către lumină
                 a învingerii răului
                                    de către bine
                 a solstiţiului de iarnă
                 a începerii măririi zilei 
                 a diminuării nopţii
acestuia i se consacrau mari serbări
iar grote naturale sau artificiale
au devenit sanctuare

aşa a ajuns în dacia
unde s-a încetăţenit 
ca mântuitor al omenirii

bineînţeles că ritualurile mithraice 
                                       aveau loc 
tot pe douăzecişicinci decembrie
după calendarul iulian

în primele secole după christos
creştinismul primitiv nu serba acest eveniment
naşterea domnului
a apărut întâi la creştinii egipteni

dar sărbătorită pe şase ianuarie
ca naştere spirituală a lui christos
prin botez
abia după anul treisutecincizeci
biserica romei a asimilat
data naşterii lui mithtras
cu data sărbătoririi naşterii mântuitorului
iar după încă două decenii
a fost preluată şi de biserica bizantină
în scopul subminării popularităţii 
                                  cultului mithraic
iar discordanţele între
naşterea în decembrie
şi naşterea în ianuarie
au fost justificate cu naşterea materială
şi naşterea spirituală prin botez
timp în care sfântul augustin
îi îndemna pe creştini să serbeze
nu soarele ca păgânii
ci naşterea creatorului soarelui

nu detaliem 
etimologia păgână a termenului crăciun 
cert este că prin contaminare terminologică
în mitologia românească
acesta este o divinitate antropomorfă
care în contemporaneitate
însoţit de termenul moş 
este desacralizat 

plecând de la sărbătoarea populară arhaică 
                                                        precreştină
târgul moşilor
prin moş-strămoş se înţelege pomenirea
strămoşului celui mai îndepărtat în timp
a întemeietorului de neam
când prin daruri se venerează buni 
                                      şi străbunii noştri

femininul de la moş este în româneşte moaşă
şi acest termen arhetipal a avut iniţial originea
în moaşa care a asistat-o la naştere
pe fecioara maria
numită crăciuneasă
nicidecum crăciuniţă
cu atât mai puţin la plural
crăciuniţe
cum mulţi redactori din mass media
şi în special din televiziuni
inculţi dar atleţi ai ratingului
încearcă să ne inoculeze
moş crăciun şi un harem de crăciuniţe
mai avem puţin şi vor apărea şi crăciuneii

apropo de contaminare
ce casă a moşului în laponia
ce reni care trag sania moşului
nouă la număr
primul fiind rudolph
iar următorii opt blitzen
                           comet
                           cupid
                           dancer
                           dasher
                           donder
                           prancer

gaudeamus igiturViorel FORŢAN
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                           vixen
basme

la fel ca şi cu numele de  botez
tot prin contaminare
carla  robert beatrice

sau dacă tot s-a făcut pasul
de la mit la basm
atunci să băsmuim 
pentru că şi basmul e un vector
al bucuriei
e drept că numai pentru copii
dar au şi ei drepturile lor

moşcrăciunul nostru
cel sărbătorit la douăzecişicinci decembrie
este alături de paşte
cea mai mare sărbătoare tradiţională
                                        a românilor
el este legat de brad
care
fireşte
n-are nicio legătură cu ţara sfântă
acolo unde s-a născut mântuitorul 
doar şi prin simplul argument
că acolo nu cresc brazi

bradul este o prezenţă naturală
în spaţiul populat de români
şi de antecesorii acestora

bradul este expresia simbolic-folclorică
a vieţii materiale şi spirituale de la noi
el se regăseşte ca brad de nuntă
                            brad la inaugurarea 
construcţiilor
                            brad funerar
aşezat la capătul mormântului
pentru a călăuzi sufletul mortului
                          în marea trecere
                            brad de crăciun

semperviriscenţa
fructificaţia ca efect al unei ambivalenţe sexuale
a acreditat bradul ca exponent al cosmosului viu
în veşnică regenerare şi continuă evoluţie
simbol al perenităţii
            al nemuririi
            al vieţii ca miracol
pomul vieţii

simetria coroanei poziţionează trunchiul falnic al 
                                                                  bradului
ca loc de intersecţie
ce îi conferă valenţe simbolice antagonice
pom al cunoaşterii binelui şi răului
                              adevărului şi minciunii
                              frumosului şi urâtului
                              vieţii şi morţii
                              zilei şi nopţii 
dispunerea ramurilor
sugerează scara pe care omul poate ieşi
din prezentul său terestru
pentru a pătrunde în celelalte
momente ale destinului său
iar în alt plan
                       şirul generaţiilor
astfel bradul devine imago mundi

verticalitatea impozantă
simbolul vieţii în ascensiune spre cer 
                        dă bradului 
calitatea de înlesnitor al comunicării
între htonian
        lumesc
     şi uranian
de realizator al raporturilor
ce se stabilesc între oameni şi divinitate

dacă oponenţa între sus şi jos
reprezintă o dualitate de încărcături simbolice
caracteristicile fizice ale bradului
incumbă şi o altă dualitate
aceasta se manifestă în orizontalitate
                                 în suprafaţa căreia
bradul ocupă centrul
sinonim cu osia lumii

drum obligatoriu de trecere
din lumea vizibilului
 în cea a invizibilului
ambele dualităţi operează
     atât în planul fizic
cât şi în cel metafizic 

ca reprezentare extrem de sintetică
bradul la români materializează
simbolul foarte vechi
şi răspândit în lume
al arborelui unic

de la ceramica neolitică
                        aparţinând culturii cucuteni
şi până în prezent
bradul aduce în tradiţia populară
                      înţelesuri arhaice
îmbogăţite de civilizaţia traco-dacică
filtrate şi înnobilate
            în două milenii de creştinism 

însăşi crucea creştină
a dizolvat arborele păgân
şi a preluat în totalitate
                  imaginea arborelui 
cu simbolul de înălţare spre ceruri
din această perspectivă
românii au amplasat troiţe
la răscruci de drumuri
la cumpăna fântânilor cu ciutură
la izvoarele captate

printre crengile bradului
şi la poalele 
în noaptea dinaintea zilei naşterii domnului
cei mici
şi nu numai ei
găsesc daruri răsplătitoare
de acest excepţional eveniment

moş crăciun cu plete dalbe
a sosit de prin nămeţi
şi aduce daruri multe
la fetiţe şi băieţi
moş crăciun 
                     moş crăciun 

să ne bucurăm aşadar
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Stimaţi colegi, colaboratori, cititori şi prieteni, 

Cu prilejul Marilor şi Sfintelor Sărbători de sfârşit şi început de an vă trimitem un mesaj de pace, sănătate şi 
bunăstare, spre a cinsti cu sufletul curat anul care se apropie.

În 2010 v-am simţit mereu alături de noi, iar gândul că ne sunteţi aproape ne-a dat forţă, imaginaţie şi încredere.
Acesta este secretul reuşitelor noastre.

Vă urăm, dragii noştri colegi, colaboratori, cititori şi prieteni, tot ce este mai bun pe lume, pentru ca împreună să 
putem duce mai departe ceea ce am început, să reuşim zi de zi să ne îmbogăţim sufletul şi mintea.

Să dea Domnul să fim cât mai mult împreună, pentru că numai împreună putem păşi înainte.
La mulţi ani 2011!

Prof.univ.dr. Nicu Vintilă
Preşedinte al Filialei Oltenia Craiova a 

Ligii Scriitorilor din România.
Director revista „LITERARIA”.


