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Poesis iunie 2021 EDITORIAL

Art[ ;i politic[

D. P[curaru

            Cu un ochi la congresul PNL, cu altul la lucr[rile cu care 
ilustr[m acest num[r, semnate de sculptorul Albert György, un 
pu;tan de 72 de ani, care  se joac[ cu o\elul ;i fierul cum ne jucam 
noi cu plastilina c]nd eram copii, cu g]ndul la noul meu 
partener, Paul Hermann, cu ajutorul c[ruia ̀ ncerc s[ termin un 
roman, cu un titlu imposibil “Irascibilul domn Vasko”,  pe care 
l-am `nceput acum vreo 30 de ani ;i pe care `ncerc s[-l termin 
`mpreun[ cu dragul de Paul H. care ̀ n ruptul capului nu vrea s[ 
se vaccineze, ;i nu `n ultimul r]nd sub presiunea lui George 
Vulturescu care m[ tot piseaz[ cu “scrie ;i tu ceva ca s[ nu zic[ 
lumea c[ Poesis nu are editorial”, `ncerc s[ `ncropesc ceva care 
s[ semene c]t de c]t a “editorial” scris ̀ n timpul celui de-al patru 
val de pandemie. 
            Ar mai trebui s[-l mai amintesc aici pe poetul Ion 
Mure;an care nu ̀ n\elege de ce trebuie s[ mergem noi de la Satu 
Mare la Bucure;ti la festivalul de poezie organizat de Ioan 
Cristescu, cu avionul ;i nu cu trenul. Muri bag[ vina pe Ioan S. 
Pop care a zburat la festivalul Poesis cu avionul ;i tot cu avionul 
vrea s[ se `ntoarc[ la Bucure;ti.  
            ~n fond, toate acestea, precum ;i multe altele, sunt fa\etele 
aceleia;i perechi de zaruri de imita\ie de diamant prost lustruit, 
cu laturi neregulate, care – ne convine sau nu – trebuie s[ 
recunoa;tem c[ ne guverneaz[ via\a.  
            Nu ;tiu cum naiba se face dar de fiecare dat[ c]nd se 
pariaz[ pe `ntrebarea “totul se va sf]r;i cu bine” ;i cineva de la 
v]rful puterii arunc[ zarurile acestea neregulate ̀ i iese invariabil 
;ase-;ase, iar c]nd le arunc[m noi nu trecem de un unu la doi. 
Ne putem opune restric\iilor `n mod legal este `ntrebarea care 
circul[ pe re\elele de socializare? Nu ;tiu, c[ nu sunt `n contact 
cu vr[jitorul din “St[p]nul Inelelor”, nici cu generalul armatei 
moarte armatei condus[ de zei\a r[zboiului, Diana femeia-
elefant, capabil[ s[ spulbere oastea du;man[ trec]nd prin ea ca 
prin br]nz[.  
            Se zice c[ restric\iile din pandemie ar fi fost introduse `n 
str]ns[ rela\ie cu data congresului PNL, 25 septembrie 2021.  De 
asemenea data zilelor Poesis a fost stabilit[ pornind de la datele 
statistice ale gradului de inciden\[. C]teva s[pt[m]ni la r]nd, 
jude\ul din nordul \[rii a ocupat primul loc pe \ar[ la inciden\[. 
Asta se datoreaz[ tribului cu clopuri mici care respect[ tradi\ia 
nun\ilor o;ene;ti la care dac[ nu particip[ peste o mie de 
persoane nu se cheam[ c[ este nunt[. Desigur, trebuie luat `n 
calcul ;i refuzul majorit[\ii nunta;ilor de a se vaccina. Din zona 
aceluia;i sat din care Dimitrie Gusti, acum peste 80 de ani, a dus 
la Muzeul Satului din Bucure;ti o frumoas[ gospod[rie din |ara 
Oa;ului, peste aproape o sut[ de ani, `n anul de gra\ie 2021, a 
ap[rut un puternic focar de pandemie SARS COV 2, valul patru. 
:i ce dac[? Spun ;i eu ca al\ii c[ nu este dec]t o altfel de grip[.  
            Ce s[ alegi din aceast[ aglomera\ie de evenimente, unele 
de interes general, altele pur individuale, unele riguros adev[rate, 
alte inocente fake-news-uri?   
            De departe cel mai peren produs mi se par sculpturile lui 
Albert Gyorgy. C]nd artistul a ap[rut la Poesis, mi s-a p[rut c[ 
un adolescent excentric care ;i-a vopsit p[rul `n alb, vrea s[ se 
dea drept artistul trimis de Albert György s[ st[m de vorb[ 
despre expozi\ia pe care o preg[te;te undeva la orizontul anului 
2022, deci dup[ pandemie. ~n pantaloni scur\i, cu un z]mbet 
larg pe fa\[, vorbind ceva `ntre o p[s[reasc[ rom]no-maghiar[ 
;i fran\uzeasc[ elve\ian[, artistul care se refugiase `n anii 1980 

din Rom]nia `n Elve\ia, p[rea o apari\ie fantomatic[ `ntr-un 
S[tmar cenu;iu, speriat de Covid. 
            ~n urm[ cu c]teva luni, tot `n gr[dina Poesis, `;i f[cuse 
apari\ia un alt vr[jitor cu plete argintii, mai bogat r[sfirate pe 
umeri, asemeni vr[jitorului cenu;iu din “St[p]nul ineleler”. Era 
un alt mare artist, Alexandru Cri;an, refugiat tot `n anii '80 `n 
aceea;i Elve\ie a cantoanelor. Era `n alt fel de vr[jitor care 
b[nuind ̀ n Albert György un mare artist, l-a ajutat s[ se adapteze 
realit[\ii artistice ale acelea;i Elve\ii care alesese nu doar 
neutralitatea politic[, evident ;i financiar[, ci ;i una estetic[.  
            Lucr[rile cu care ilustr[m acest num[r din Poesis, 
semnate de Albert György au ajuns la un nivel la care nu mai 
pot fi topite, nu mai pot fi atinse de trecerea timpului. Nu doar 
pentru c[ sunt din o\el inoxidabil, ci pentru c[ sunt purt[toarele 
unui mesaj clar< via\a ̀ nvinge chiar dac[ realitatea este fracturat[ 
asemeni calului de pe copert[. Acest artist, format la academia 
de art[ din Bucure;ti, dar care, a;a cum spune so\ia lui, care `l 
protejeaz[ precum o mam[, nu a uitat niciodat[ limba rom]n[ 
pentru c[ nu a ;tiut-o bine niciodat[,  este un fel de Br]ncu;i 
`ntors pe dos. “Melancolia”, una din capodoperele lui, pe care 
refuz[ s[ o legitimeze ca atare, este o rug[ciune cu capul plecat 
p]n[ sub genunchi. Ca expresia din basmele rom]ne;ti cu “unde 
`\i stau picioarele `\i va sta ;i capul”.  
            Proverb care, ̀ n unele situa\ii, merge ;i invers, adic[ unde 
`\i st[ capul `\i vor sta ;i picioarele.  
             

* * * 
            Oric]t respect am avea pentru art[, p]n[ la urm[ ;i 
politica este o art[.  Dac[ lu[m evenimentele pe r]nd, s[ zicem 
`n ordinea termenului de garan\ie, a devaloriz[rii lor ̀ n timp, de 
departe primul loc trebuie rezervat congresului PNL. Din p[cate, 
c]nd vorbim despre dreapta politic[ rom]neasc[ adesea 
confund[m coagularea cu congelarea. C]nd vorbim despre 
coagularea dreptei este ca ;i cum am ̀ ncerca s[ descriem gustul 
r[citurilor f[cute din picioare de porc dup[ ce ne-am pierdut 
gustul ;i mirosul, dovad[ cert[ c[ ne-am infectat cu Covid, 
varianta Delta.  
            M[ simt dator s[ explic ce ̀ nseamn[ "r[cituri".  ~nseamn[ 
piftie. O zeam[ rezultat[ dup[ ce se fierb picioarele de porc, la 
foc mic, c]teva ore bune, ;i care se ̀ nt[re;te datorit[ colagenului 
ce se transform[ `n gelatin[. Condi\ia este ca oasele s[ fie bine 
fierte, aproape o zi `ntreag[. Nu ;tiu dac[ PNL a fost fiert p]n[ 
ce i-a ie;it gelatina din oase. C[ a fiert `n timpul campaniei 
interne ;i continu[ s[ fiarb[ la foc mic este o certitudine. 
            Oric]t am `ncerca, oric]t de optimi;ti am fi, nu putem 
face abstrac\ie c[ ne afl[m ̀ n cel de-al doilea an al pandemiei. :i 
vom intra ;i ̀ n cel de-al treilea an cu aceea;i team[ c[ ̀ nc[ nu s-
a terminat. A;adar, nu putem trece `n plan secundar nici 
pandemia, nici congresul PNL.  
            ~n analiza noului val prin care trece PNL cuv]ntul-cheie 
este “mi;care”. Nu ;tiu dac[ Ludovic Orban este ultimul 
nostalgic, dar cu siguran\[ el `nchide cercul celor care au intrat 
`n via\a politic[ `n revolu\ionarul an 1990.  
            Readuse la via\[ de personalit[\i care supravie\uiser[ 
regimului comunist, partidele istorice nu s-au confruntat la 
modul serios dec]t cu un singur partid, la r]ndul lui condus tot 
de un supravie\uitor al regimului comunist, dar `n partea lui 
luminoas[. 
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            Pe de o parte Corneliu Coposu ;i Radu C]mpeanu, pe de 
alt[ parte Ion Iliescu, au fost primii lideri politici care au fost 
recepta\i de opinia public[, de aleg[tori, de `ntrega popula\ie a 
Rom]niei post-comuniste, ca politicieni `n adev[ratul sens al 
cuv]ntului.  
            Ludovic Orban, la fel ca un Valeriu Stoica, Dinu Patriciu, 
C[lin Popescu T[riceanu, Horia Rusu, dar ;i un Theodor 
Stolojan a crescut, ;i s-a format, pe l]ng[ seniorii liberali Radu 
C]mpeanu, Dinu Zamfirescu, Mircea Ionescu Quintus, Mihai 
:ora, Alexandru Paleologu etc. Ca ultim reprezentat al primei 
genera\ii de liberali ap[ru\i dup[ 1990, este normal s[ fie 
dominat de o destul de transparent[, ;i totu;i vag[ nostalgie 
dup[ vremurile trecute. ~i va fi dat lui Ludovic Orban s[ fie 
ultimul nostalgic liberal? Dup[ piruietele pe care le-a f[cut PNL 
de la re`nfiin\are p]n[ ̀ n ziua congresului din 25 septembrie, nu 
se ;tie ce `i rezerv[ viitorul.  
            La r]ndul lui, Ion Iliescu a format c]\iva politicieni din 
genera\ia unui Petre Roman, Traian B[sescu, a unui Vasile Blaga, 
tineri ce se vor desp[r\i destul de repede de abilul  vulpoi 
neocomunist. Doar un Adrian N[stase avea s[ r[m]n[ l]ng[ 
Ion Iliescu, dar spiritul celui ce se autodefinea ca emana\ie a 
revolu\iei ̀ nc[ nu ;i-a consumat ultimele rezerve de mentalitate 
post-comunist[. Evolu\ia ;i involu\ia partidelor istorice 
ren[scute dup[ c[derea regimului autoritar comunist se 
cunoa;te. PN|CD a disp[rut ca entitate politic[ dup[  
exercitarea unui singur mandat la guvernare. ~n aceea;i perioad[ 
a pre;edintelui Emil Constantinescu, Partidul Social Democrat 
din Rom]nia, condus de Sergiu Cunescu, avea s[ fie anihilat 
dup[ fuziunea cu PDSR, legitim]nd un partid care, din p[cate, 
nu i-a onorat nici numele, nici mo;tenirea istoric[. 
            PNL este singurul partid istoric care a supravie\uit f[c]nd 
o serie de compromisuri, de jocuri politice, mai mult sau mai 
pu\in onorabile. Intr]nd ̀ n diferite combina\ii, ̀ nt]i cu partidul 
lui Petre Roman preluat de Traian B[sescu, apoi cu PSD-ul 
condus de Victor Ponta, nepotul politic al tandemului Ion Iliescu 
;i Adrian N[stase, PNL este beneficiarul unor experien\e politice 
de care el `nsu;i nu este m]ndru.  
            P]n[ la urm[ PNL a fuzionat cu ceea ce a r[mas din 
prima frac\ionare a FSN-ului. F[cea acest lucru la ini\iativa lui 
Vasile Blaga, cel ce avea s[-l inventeze ;i pe Klaus Iohannis, ca 
solu\ie de succes `n confruntarea cu PSD la alegerile 
preziden\iale din 2014. A;adar, actualul PNL a c[rui pre;edin\ie 
a fost pierdut[ de Ludovic Orban `n urma congresului din 25 
septembrie, este un amestec de oameni ;i curente politice, de 
nepo\i ;i str[nepo\i ai fo;tilor lideri politici afirma\i `n primul 
deceniu de dup[ Revolu\ie, precum ;i din fr[m]ntatele mandate 
preziden\iale ale lui Ion Iliescu ;i Traian B[sescu. De aceast[ stare 
mereu fluid[ a PNL-ului nu este str[in nici pre;edintele 
Iohannis. Se poate aprecia f[r[ nicio rezerv[ c[ Ludovic Orban 
a fost ultimul pre;edinte PNL cu r[d[cinile bine `nfipte `n 
p[m]ntul b[t[torit al istoriei partidului liberal.  
            Campania intern[ a PNL din acest an, discursul lui 
Orban, dar ;i desprinderea lui de Klaus Iohannis, este, `n fapt, 
ultima zv]cnire a vechiului spirit liberal care, din punct de vedere 
european, `nchide `n sine desueta sintagm[ “na\ional”. De altfel 
noul pre;edinte Florin C`\u, exponent al genera\iei ;colite “afar[” 
de la tribuna Congresului, a anun\at c[ PNL intr[ `ntr-o nou[ 
etap[ pe care nu a ezita s[ o numeasc[ “Mi;care”.  Scest lucru 
poate fi interpretat ;i ca o renun\are la mo;tenirea istoric[, 
br[tian[, dar ;i al piruietele pe care le-a f[cut pe scena politic[ a 
ultimilor 30 de ani. ~n general, formarea unui partid politic 
urmeaz[ c]teva etape bine definite.  
            Porne;te de la o stare de spirit, a;a cum, `n cazul cazul 
PSD (FSN), au fost emo\ionantele evenimente din decembrie 
1989. ~n a doua etap[ se transform[ `ntr-o “mi;care”, aceasta 
urm]nd s[ fie confiscat[ de un grup restr]ns. Acela;i grup 

restr]ns va transforma “mi;carea” `ntr-un partid politic pe care 
va `ncerca s[-l controleze c]t mai mult timp.  
            Noul grup care conduce vechiul PNL propune revenirea 
partidului  la stadiul de “mi;care”. La fel proceda ;i Traian 
B[sescu dup[ ce a pierdut controlul PDL. Dar f[r[ s[ existe o 
stare de spirit, Partidul Mi;carea Popular[ nu a prins cheag. O 
forma\iune care a urmat re\eta clasic[ este AUR. A existat o stare 
de spirit, sesizat[ de partidele b[tr]ne, dar ignorat[. S[rind peste 
etapa de “mi;care” AUR s-a transformat direct `n partid. Drept 
pentru care nu are o doctrin[. Ceea ce a `mprumutat de la 
forma\iunile anti-sistem, sau anti-covid, din Europa este 
inconsistent ;i greu de asimilat din punct de vedere politic.   
            “Mi;carea” propus[ de “echipa c];tig[toare” din PNL nu 
este rezultanta unei st[ri de spirit. Axul ̀ n jurul c[ruia vrea s[ se 
`nchege aceast[ mi;care sunt cele 80 de miliarde de euro pe care 
Rom]nia urmeaz[ s[ le primeasc[ de la Uniunea European[. 
Cel care se pare a fi sesizat aceast[ oportunitate de afirmare 
politic[ pentru noul PNL este Rare; Bogdan. ~n ciuda cuv]nt[rii 
sale `nfl[c[rate, `n spiritul unui :tefan cel Mare din “Apus de 
soare”, de care ar fi fost m]ndru ;i un Gheorghe Calboreanu, 
zecile de delega\i care ;i-au auzit rostite numele de la `nalta 
tribun[ a Congresului, au fost f[cu\i aten\i ;i la cele 80 de 
miliarde de euro primi\i de la Uniunea European[.  
            PNL a luptat pentru PNRR  precum :tefan cel Mare la 
Podul ~nalt. Acela;i Rare; Bogdan a f[cut cunoscut un episod 
incredibil, cu un Florin C`\u b[t]nd cu pumnul `n mas[ la 
Bruxelles, pentru a for\a m]na birocra\ilor din Comisia 
European[ s[ majoreze suma ce-i revenea Rom]niei. Da, un 
premier rom]n care bate cu pumnul `n mas[ la Bruxelles este 
un moment de r[scruce `n rela\iile cu UE, o imagine care ar 
trebui s[ fac[ istorie `n Rom]nia. Dac[ p]n[ acum s-a tot spus 
c[ Rom]nia a negociat cu UE ;i NATO ̀ n genunchi, iat[ c[ apare 
unul care d[ cu pumnul `n mas[. Incredibil[ imagine.  
            Ar fi o prostie s[ nu accept[m o nou[ “mi;care”, indiferent 
de cine o propune. Se `n\elege c[ este vorba despre o mi;care 
politic[ de sus ̀ n jos. Este exact ceea ce se propuneau liberalii la 
`nceputurile moderniz[rii Rom]niei, ce, trebuie recunoscut, 
coincindea cu apari\ia Partidului Na\ional Liberal. Este adev[rat 
c[ ;i conservatorii, la fel ca liberalii, considerau c[ orice reform[ 
trebuie f[cut[ de jos `n sus. 
            Ce s-a schimbat ̀ n Rom]nia politic[ dup[ 145 de ani? ~n 
primul r]nd senza\ia c[ reformele se fac de jos `n sus. PSD a 
devenit un adev[rat maestru al magnetismului social, reu;ind 
s[ lase impresia c[ tot ce face este pentru popor, pentru cei mul\i.  
Reu;ind cu mari eforturi s[-;i formeze ;i s[-;i p[streze un bazin 
electoral relativ stabil, PNL ;i-a p[strat elitismul, dar cu privirea 
a\intit[ spre popor, numit de Florin C`\u “rom]ni”. Este deja un 
fapt demonstrat c[ rezultatul tuturor alegerilor este intrinsec 
legat de num[rul membrilor pe care ̀ i are fiecare partid. Excep\ie 
fac forma\iunile politice n[scute din spuma st[rilor de spirit  
ap[rute periodic, `n urma unor crize economice ;i sociale.  
            Cum se va descurca PNL at]ta vreme c]t are pondere 
relativ redus[ `n parlament, ;i este certat cu toate partidele 
parlamentare? PSD este adversarul natural. ~ntreagul program 
electoral al PNL este g]ndit ca o contracare a PSD. Cine nu este 
anti-PSD nu este liberal. AUR iese din discu\ie, iar USR PLUS 
nu-l accept[ pe Florin C`\u ca prim ministru.  
            O alt[ ̀ ntrebare aflat[ pe buzele tuturor este dac[ Ludovic 
Orban, asemeni lui T[riceanu, Ponta  sau B[sescu, ̀ ;i va face un 
partid? Ludovic Orban nu va repeta gre;elile fo;tilor ;efi de 
partid care ;i-au pierdut func\iile. Relativ t]n[r, va a;tepta s[-și 
ia revan;a.  
            Ultimul nostalgic liberal ̀ nc[ nu accept[ postura de ultim 
mohican.  
            Nu cu totul diferit se manifest[ nostalgia `n literatur[ ;i 
art[. Confruntarea dintre genera\ii este o realitate peste care nu 
se poate trece. 
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“Ah, c]nt[ otrava...” (Ioana Cr[ciunescu)

George Vulturescu

...Poți să o vezi în filme și să spui că este 
„frumoasă”, poți să o asculți din sala unui teatru 
recitându-și versurile și să spui că ai fost aproape de ea, 
dar după ce ai întâlnit-o nu mai poți spune că o cunoști... 

Zăludă, vrăjitoare, preoteasă, paparudă, cerșetoare 
de rouă, prințesă, păpușă, din toate câte puțin, sau cât 
mai mult, ea însăși speriindu-se că ar putea fi și una și 
alta, nemulțumindu-se cu ceea ce este, căutându-se și 
ascunzându-se prin cei de aproape, prin care se 
„reacordează” cu sine, ne declară: „Nu știu cine sunt, eu 
încerc să aflu cine sunt... Mă gândesc că nu sunt nici 
personajul pe care și-l închipuie lumea, atunci când mă 
vede ca actriță și propabil, nici pe cel care și-l închipuie 
cititorul...” 
         Când am întâlnit-o pentru prima dată, pe la 
târgurile de carte, mi s-au șters din memoria 
îndrăgostită, cum s-a scurs nisipul de pe statuile de 
teracotă, toate chipurile din filme și de pe scenele 
teatrelor și știu, de-atunci, că își cară după ea „toate 
personajele care îi șicanează viața...”1 și că asta 
înseamnă pentru ea „să ai greutate”, ca o „ipoteză a 
fericirii”. 

 
* 

*    * 
         Poezia2 Ioanei Crăciunescu îmi pare o corabie 
„mai slobodă ca dopul”, „dănțuind pe ape”, iar 
însemnele ei de pe flamuri sunt revendicate de năieri, 
aflați sub evlavia lui Orion naufragiați pe insule 
acoperite de neguri, sau de edecari vânduți în piețele din 
porturi. Nici princiare, nici cu blazoanele unor cămătari 
de prin Indii, nici odrasle ale Olandezului zburător, ele 
nu semnifică destinații, ci fisuri ale ceții: „Oamenii care 
au călătorit pe mare / au țipat fericiți întrezărind la 
orizont uscatul (Așa mi-au spus, în Iarnă clinică). Dar 
„nu se lasă voit sărăcită de câte poartă”. Avea dreptate 
D.C. Mihăilescu să spună că poezia ei „nu poate fi 
asumată pe deplin nici uneia dintre direcțiile poetice 
cărora le-a fost contemporană” (DGLR, C/D, Ed. 
Univers Enciclopedic, Buc., 2004, pp. 438-439). 
Catalogările criticii bâjbâie în afara unor jaloane 
oficioase, râcâind blazoanele evenimentelor teatrale 
(filme, piese de teatru, recitaluri ale unor texte 
subversive, dialog-lectură cu publicul) insidioase, în 
care „actrița de mare anvergură” (Doina Papp) 
descojește textele eliberând „voci” ale persuasiunii, și 
emoției, precum ar jupui pielea unui miel pentru un 
osana de Sfintele Paști. 
         De aici începe partitura proprie a textului poetic 
semnat de Ioana Crăciunescu: de la minuțiozitatea 
gradării subiectului, cu retrageri și atacuri, cu amputări, 
ca în tratamentele medicale, în care întrevedem etape 
din „jurnalele de filmări”: „un fel de jurnale 
chirurgicale”, program de „secvențe și racorduri”, 

„jurnal clinic” în care nervii nu se zbat, vibrând, sub 
carne, ci cresc, ca și „spinii” („...mereul clic și clac pe 
care nervii obosiți îl fac / la prânz și seara și în zori” 
(Umilința gestului meu de a fi), hrăniți din sânge pe un 
câmp de război: „Curge apă din cer peste nervii mei 
morți/ pe un câmp de bătaie” (O altă fișă personală). 
         Unele cuvinte ale poemelor au un impact imediat, 
altele sunt cenușii: „Când nu mai știi nimic, cuvintele 
(instrumentele tale de lucru) te părăsesc...” (Vânzătorul 
de pasteluri). Ca actrită, pe unele cuvinte le însoțea cu 
vocea trupului de carne, o carne a adevărului pe care-l 
porți, pe care îl edifici ca fiind „al tău”, propria ta 
căldură umană. În poezie cuvântul trebuie „născut”, cu 
moașa care îți ești ție însăși, prin „cezariană” mânuind 
bisturiul: poezia rupe placenta amniotică, lanțul „regiei”, 
a direcției către public și devine forță creatoare pe cont 
propriu – unele din cuvintele ei sunt doar sudoare, altele 
salivă cu care îl frămânți din lut pe omul care ești, altele 
sunt puroiul bubelor, clipelor... Textele ei sunt variante 
ale unor roluri pe care le scrie concomitent cu intrarea în 
scenă – când scrie ea nu simte deloc pagina de hârtie, ci 
scândura scenei. Textul ei e deja corpul ei care se 
cabrează blasfemic ca într-o ceartă de Iov cu ea însăși 
folosindu-se de el precum de grația tălpii piciorului care 
o proiectează, o saltă în dans. 
         Dacă Radu Stanca – poet și teoretician al teatrului 
– dorea o „reteatralizare a teatrului”, Ioana Crăciunescu 
vrea să rupă „repoietizarea poeziei” – acel „poem al 
poetizării”. Un critic cu bisturiu bine cunoscut, Cornel 
Regman, spune despre acest lucru: „despicarea 
problemelor poemului prin poem e despicarea propriilor 
stări de spirit și dispoziții, acțiune în care analitismul 
modern al autoarei atinge nu o data excelența...” 
(„Creștet și gheare la Ioana Crăciunescu”, în vol. Ultime 
explorări critice, Ed. Atlas, Buc., 2000, pp.133-138). 

 
* 

*    * 
         Inventivitatea, analogia, similitudinile sunt liziere 
pe care autoarea le folosește ca să-și exprime arta 
amoroasă de a se complace și de „a juca” personaje 
aflate la limita existenței: „bătrânii sclerozați” din 
Școala de balet, „cancerosul” din Sărbătoare de iarnă, 
„omul pe moarte” din Cronică II, „tanti Rosi” de la etajul 
de sus, sau imaginea sublimă din Place du Calvaire (în 
care ne place să recunoaștem o parafrază după o grafică 
a poetului Ștefan Munteanu – grafician și pictor de la 
revista „Micron” – intitulată „Pleacă Sfinții de la 
Voroneț”) în care se dezlipesc sfinții de pe ziduri și urcă 
spre cer ca și niște spectre: „oameni-cravate, oameni-
șosete, oameni-fular,/ colecție de șlițuri – paradă de 
sutiene umbre șifonate / păianjeni producând/ saliva, 
pentru următoarea plasă / Toamna își vomită fierea peste 
/ statui ruginite bănci scorjite / Sunt o catedrală părăsită 
de sfinți / un coș de fructe uscate”. 
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         În unele dintre aceste carcase de „personaje” nu 
intră în „rol”, sunt doar „schițe de rol”, sunt personaje 
– poveste, în care aerul poeziei beatnicilor se resimte. 
E ca și cum caligrafia înscrisă pe pietrele funerare ar 
începe să vorbească despre mâna care a încrustat-o, 
trăitorul, cu o „poveste” care se convertește în text lyric 
contemporan. Desigur, abordarea „personajelor”, 
ascunderea în rolul lor, este tratată „în cheie ironică” 
– precum, de la începuturile literare ale autoarei, a și 
scris Laurențiu Ulici scoțând în relief „inteligența ei 
iconofilă și autoironică” (Istoria literaturii române, 
Ed. Eminescu, Buc., 1995, p. 186). 
         Combustia proprie a acestei poezii e ca un lămpaș 
de pe stradă gata să coboare din sticla sa ca să meargă 
în căutarea trecătorilor târzii: „Sunt oameni care nu mai 
pot să gândească / spinări mecanice vociferând!...” 
(Lumină de lumânare). Poeta se supune unor suplicii, cu 
cinism, pentru a realiza o tăietură mai adâncă în eul 
devastat protejat doar de visceralul sanguinar: „Chiar și 
goală dacă umblu / regină-n râsul lumii / o variantă a 
morții în căderea lumii / peste un imperiu de moloz și 
cai / și goliciunea îmi pare grea/ un greu de rai în care 
toate / doar pulberi de faianță...” (Variantă de 
autoportret). Luciditatea poetei este o oglindă unde își 
îngroapă liniile senzuale ca să-și acopere ingenuitatea 
care o face vulnerabilă între oameni: „...să atingi 
jumătatea de chip / ce plutește la suprafața apei din vis 
/ visul din tine pe jumătate să îl apropii” (Fagure perna). 
Puritatea este în viziunea ei o lumină fără umbră 
pentru că nu are lut „de-alcătuire” în carnea ei (ca și 
umbra lui Vergiliu alături de Dante), ci doar foc care nu 
orbește, nu incendiază, ci doar se arată celor care văd cu 
sufletul: „Argintul clocotește. Pe mâini tremurând / 
imaginea ta curge încet din oglindă” (Cu un sentiment 
posesiv). E vorba, aici, de acea finețe a „citirii de sine și 
cu dedublarea teatrală în care dublul lăsat să-și joace 
rolul evoluează independent” (op. cit., p. 135) de care 
vorbește Cornel Regman, și care duce la notația de 
„jurnal chirurgical” în singurătate, a deteriorării ființei 
singure (vezi: Un fel bâlci, unde imaginea memoriei este 
redată prin „învârtirea ruginitelor lanțuri / în creierul 
meu”), a fisurilor dintre oameni, ca și tocirea oaselor, o 
scriere cu o luciditate a nervilor dusă până la extrem.  
         Imaginile din poemele Exercițiul numărul unu, în 
care „muști pe rând fiecare capăt de nervi”, sau din 
Iarnă clinică, cu ”dormitoare de soldați nervii mei – 
mereu în alarmă”, sunt greu de uitat – ele par scrise cu 
tot „corpul încleștat” „rumegând moartea” (Abator). 
Poeta suferă de acest „dar”, ca al Sybilelor, de a vedea 
tot, de a presimți tot ce se va întâmpla. Strigătul ei către 
noi („sunt un om normal”!) este neauzit, nici strigăt nu 
mai e, ci o lepădare, un avort de strigăt: „Mă întorc pe 
partea cealaltă/ sub indiferența lumii/ și Poc/ poemul se 
sparge ca un ou...” (4 precis). 
         Poemul e o „sală de operații” („Cusut și tăiat, tăiat 
și cusut / rana, gestul, cuvântul / plagă supurândă / cusut 
și tăiat, tăiat și cusut...” – Tăiat și cusut), scris cu o 
tensiune a existenței surprinsă de autoare cu o „voință 
de sinceritate șocantă”, cu o „violență inteligentă”, cum 
scrie acribios Marian Popa (Istoria literaturii române 
de azi pe mâine..., Fundația Luceafărul, 2001, vol. II, 
p. 569). 

* 
*    * 

         Persiflantă, înscenându-se între a scrie și a 
înfăptui, Ioana Crăciunescu nu își „gătește” poezia ca 
pe o supă de ceapă care, prin fierbere, nu mai ustură 
ochii: ci, dimpotrivă, agrează ritualul tăierii cepei când 
împroașcă lichidul usturător, „mușcând din gingii” și 
„culegând în bărbie șirul de lacrimi”. Asta e poezia: să 
înveți de la o ceapă tăiată proaspăt cum „lăcrimează și 
ochii maicii domnului / și ochiul pictat în clopotniță” 
(Supa de ceapă). ”Trebuie să chemi simțurile în ajutor”, 
spune Nietzsche dacă vrei să vorbești despre absolut. 
         După cum se vede, „înscenările” poetei se joacă 
direct în fața noastră, fără cortină, fără flashuri de lumini, 
cu o interdependență de noi, publicul (credul, „investit 
cu naivitate și candoare”): „...Și ce să-mi facă? / Oamenii 
ăștia care bâjbâie printre soldații regelui? / Pot ei să 
desprindă de pe pielea mea mirosul desăvârșirii?... /...Pe 
eșafodul viul al propriilor mele simțuri, / Zvâcnesc vocile 
voastre decapitate”... (Altă curioasă decapitare, în vol. 
Iarnă clinică). 
         Am spus „înscenări” pentru că poezia Ioanei 
Crăciunescu nu se desprinde de cele 4 canoane ale 
teatrului din studiul lui Radu Stanca (elementul poetic, 
elementul coregrafic, elementul muzică și elementul 
receptor). Ea tinde să le „armonizeze” (conceptual lui 
Craig) pe toate în chiar versul ei în care ne-a captat 
devenind „dramaturgul”, „actorul”, „regizorul”, 
„publicul”. Cea care rostește cuvintele, care sunt și ale 
noastre, poeta, le frământă ca pe un aluat, le „coace” în 
semnificațiile date de creier și sânge. 
         Înzestrată cu o rară putere de previziune, poezia 
Ioanei Crăciunescu este o distilare a unor frânturi dintr-
un glas de Pythye care-ți coboară pe șira spinării: „...În 
marile laboratoare/ în sere bine încălzite, în halate sterile 
/ politica minuțios încrucișează crima cu prostia...” 
(Marile laboratoare). Dramaticul ei trece, cuvânt de la 
cuvânt, gâtuit de adevăruri, ca o ultimă grimasă a 
tragicului: „Există un mers înapoi în tumoare, / o 
reașezare a morții în țesuturi, o bucurie a depravării...” 
(Iarna clinică). Inaderența la socialul vremii – a 
poemului care nu linge marmura scărilor (Poemul zis 
a sau zis păi) – face din el o predicție vie, de final (din 
Ciuma lui A. Camus) perpetuu, a unei eschatologii de 
pe străzile Clotildei din București: ”Șobolanul fuge pe 
străzi, nici un bocanc nu-l atinge./ Otravă în preajmă./ 
Ah, cântă otrava, mic și cenușiu este acum trupul meu” 
(Peisaj cenușiu). 
 
Note: 
 
1Citatele pe care le voi folosi, în acest text, sunt din 
paginile revistei Infinitezimal, intitulate „Când sunt 
fericită” apărute mai apoi și în vol. Piața Chibrit, 
colecția revistei, Charmides, Bistrița, 2017. 
 
2 Volume publicate: 
Scrisori dintr-un cîmp cu maci (1977), Duminica 
absentă (1980), Supa de ceapă (1981), Iarnă clinica 
(1983), Mașinăria cu aburi (1984), Caietul cu 
adnotări (1988), Creștet și gheare / Du front et le griffes 
(1998), Mon General (2017), Piața Chibrit (2017).
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Fe\ele Madonei... (Nora Iuga)

George Vulturescu

         Așezată de critici în promoția 60 – după debutul 
din 1968, cu volumul Vina nu e a mea (EPL, prefață 
de M. R. Paraschivescu) – Nora Iuga rămâne o 
combatantă serioasă pe tranșeele poeziei, greu de clasat, 
greu de disociat de avatarurile ei feministe, rebele, 
excesiv devoalate într-o sărbătoare a simțurilor 
dezinhibate, contagioase, prin care participă și percepe 
realitatea. E, în permanență, un transfer, precum al 
vaselor comunicante, de intensități, a unei egalizări de 
sarcini energetice, sanguinare, între verb și trupul 
athanor, cu fierturi ierboase de pe nămolurile intimității, 
de pe sedimentele unor amintiri cu limpidități de 
tandrețe vulnerabile precum roua sub razele soarelui. 
Scrisul – ca o piele proteguitoare a eului liric – și trupul 
(„în pielița mea adevărată”, Madona cu două fețe) își 
transmit aceleași sinestezii ale clipei, aceeași vârstă, 
aceleași „tipare ale materiei”, ca într-un „irezistibil 
schimb de ștafetă / nici o toleranță/ pentru lăcomia asta 
de aparențe...” (în Spitalul manechinelor, p. 13). 
„Lăcomia” aceasta bipolară este singura stare de a fi a 
acestui discurs, metatextual, a eului liric atras de 
clișeele contemporanității, de trecerile – jucăușe – dintr-
o oglindă în alta, sau de salturile, riscante, printre cei 
rămași prizonieri în umbrele lor („ca niște cămăși 
străine de noapte / vin umbrele ca niște trenuri negre...” 
/ din când în când era marți) pe care textul, flămând de 
reconversiuni și deghizări, le cere, pe care trebuie să-l 
„mulțumească” cu „micile tale escapade / cu ficțiunea 
– amanta dulce...” (În scuarul cu scaune goale, 6). 
         Deși plină de instantanee încă crude, de la fața 
locului din oraș, „ficțiunea” „abolește realul”, și îl 
„mută” în „textul devorator” (Marin Mincu): limbajul 
poetic devine, astfel, loc pentru escapade, suburbie a 
drumurilor predilecte, camera în care sinesteziile 
olfactive, auditive rămân în jur devenind ingrediente ale 
textului. Savoarea lui e foamea de comunicare: fiecare 
cuvânt are oxizii și turmentația proprie, are 
independența lui semantică. El nu mai este un „atribut” 
al obiectelor, al raporturilor dintre oameni și sentimente, 
ci a devenit „propria substanță” (de care vorbea R. 
Barthes). Ai impresia că întregul text e așezat pe 
verticală, flasch după flasch, ca și metopele de pe frizele 
piramidelor, istorisind misterii și semne: 
 

„sunt stâlpul de beton / țeapăn si rece/ prin care 
trece curentul / fără să-l atinga” (din când în când 
e marți); 
„un câine aleargă pe stradă / cu limba roșie ca un 
sigiliu” (Inima ca un pumn de boxeur, IV); 
„în autobuz o cocoașă / se adresează altei cocoașe” 
(Sam stă pe scaunul dentar); 
„litera lăsată pe masă / e o cochilie goală/ un cerc 
deschis/ spre un alt cerc” (litera lăsată pe masă). 

         Instantaneele aduse în text de flasch-ul privirii nu 

„evaluează” realitatea, ci schimbă raportul dintre 
neliniștea noastră / eul nostru și lume „ca un microscop 
miraculos” prin care poeta distinge” încă splendoarea 
inconștienței, măreția curajului, virtuțile nebuniei!” (4 
ianuarie, Piața cerului). Spun că schimbă raportul 
dintre eu și lume pentru că, pe alocuri, orice flasch poate 
deveni o fisură prin care poți intra (precum a... doua 
oară în „râul” lui Heraclit) în zenitul imaginilor pe care 
le regretă, ca să re-scrii, re-vezi acele „signaturi” ale 
semnificațiilor care ne-au scăpat. Sunt „atâtea feluri” 
de a plăsmui un cadru, de a te lăsa cuprins în el: „sunt 
atâtea feluri de a-ți plăsmui / părinți și amanți atâtea 
feluri / de a te juca pe nisip sau pe covor/ cu semnalele 
scurte și reci / ale oamenilor de pe stradă/ îi simți cum 
vin în baloane / de un verde sticlos / ca niște albine 
uriașe / le simți trompele cufundându-se / în creierul tău 
/ mori să-i reții să le faci patul” (gheata galbenă din 
casa veche). 
         După cum putem vedea text după text, intruziunile 
eului liric, în desenul obișnuitului zilei, nu anulează 
cotidianitatea lui, ci se dizolvă în el ca un hap în „paharul 
cu doctorie”. Are dreptate L. Ulici când spune că poezia 
Norei Iuga încearcă o „deschidere spre existențialul și 
spre dicotomiile acestuia privite cu luciditate”. Ei îi 
repugnă orice „program”, orice „modă” lirică, orice are 
un „contract” cu orientările canonice ale zilei. Ca și 
albinele, poeta are în față întregul câmp de culori, de linii 
și umbre. Dacă zig-zag-ul ar putea deveni o „direcție”, 
cu siguranță, Nora Iuga ar adapta-o. Accentele, 
focalizările surprinse în racursiurile stemelor sale se 
deplasează rapid, contrapunctic. E o densitate minerală, 
vegetală în toate cadrele sale care conțin, simultan, 
obsesii, eroziuni ale trupului și ale memoriei despre trup, 
cu sensibilitățile și tumefacțiile lui. Nu știi exact dacă 
privirea e doar un flasch indiscret, dacă e o incizie în 
țesuturile lui, dacă e o rămășiță lichidă, supurând, 
precum se prelinge ceara secretată de arbori în jurul 
cojilor rupte, sau dacă e o “mușcătură” de vietate sau de 
gura flămândă a adolescenților pe sfârcurile iubitelor. 
Proprietatea unei astfel de „priviri” ne sugerează L. 
Ulici, conține și „tensiunea unei sugestii exprimate 
imagistic, dar și intensitatea unui sentiment exprimată 
discursiv”. Nu e nici o „vrăjitorie” (de nonagenară 
hirsută) în aceste „smulgeri” de imagini crude, „de la 
fața locului”, e un procedeu – armă care ferește de 
uzură sensul poetic pentru că amalgamul, suprarealist, 
refugiul în jocul imagistic nu e „un pur surâs”, ci e o 
incursiune activă, cu o vizibilă plăcere a comunicării, 
care îi „informează sau dezinformează pe ceilalți”, îi 
pregătește pentru „alte acțiuni libere” (M. Blanchot, p. 
280-281). Pentru că „libertatea e grasă” (spune poeta 
(Cometa în măcelărie, III), și, „uneori aproximativul e 
mai real decât exactul” (Piața Cerului). 
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* 
*    * 

         Nora Iuga este înzestrată cu o rară capacitate 
„regizorală” a cadrelor insolite, grotești, a „unghiurilor 
de fugă” în care cotidianul își singularizează apatia 
„personajelor”. Predispoziția ei funciară pentru 
scenografia oniristă, pentru vivacitatea polarităților, a 
„ascunderii” în (sub) măști, a deghizărilor care 
proteguiesc – precum zalele medievale – 
vulnerabilitatea trupurilor, aduc în poemele sale o 
„lume” în care carnavalescul și evlavia singurătății din 
ungherele undergrund-ului sunt în triumf. Poeta își 
regăsește tensiunile interne, purtate, dezvoltate în viețile 
duble ale figurilor întâlnite, ca re-prezentări ale unui eu 
scindat, refăcut, re-ansamblat prin raportul cu lumea din 
jur. „Personajele” – prezente sau „colecționate” – sunt 
pentru poetă fie înaintemergătoare, „călăuze” în 
sublunarul, în suburbiile cotidianului lutos, fie sunt 
privite cu îngăduință fraternă pentru situațiile lor limită. 
În această categorie intră ipostazele „octogenarilor”, 
decupate „la cald”: „bătrâna doamnă corpolentă în 
mantoul negru, cu pantofii escarpen în picioare și toca 
de velur” (madona cu două fețe); femeia „uriașă” care 
„contaminează aerul cu porii ei fosforescenți” (8 mai); 
sau: „femeia mică mătăsoasă ca o lăptucă / întinsă pe 
covertă printre marinari” care folosea un „dicționar 
ortografic ortoepic și de punctuație” (frumoasă 
încordată întinsă peste apă), ori duioasa imagine a 
„bătrânilor domni” care „fac desene cu bastonul pe alei/ 
ei spun minciuni și juisează / și sunt atât de singuri și 
speriați...” (reîntoarceri în piața cerului). Se detașează 
instantanee cu cupluri („...un bărbat o femeie/ se mișcă 
acolo doi păduchi fericiți / pe cărarea trasă de pieptenul 
lui dumnezeu...” (Sam își amintește de nunta din cana), 
sau personaje greu încadrabile într-un „insectar” de 
caractere, cu nume hirsute (Istovitu, Luluca, Terente) 
trasate după un striu vizual și după sinestezia vocilor: 
„pisica neagră cu ochi galbeni” de la intrarea blocului 
M36; „câinele mort pe zăpada murdară” sau, cel negru 
„îmbrăcat într-o livrea” care face semne cu ochiul 
„dintr-o ceașcă de cafea”. Mai sunt de reținut votivele 
(par desprinse de pe pereții mănăstirilor) „umblătoare”: 
„văduvele care dansează în jurul fântânii”, „omul urât” 
care “își ia fierăstrăul și intră în biserică”. Dar scenele 
decupate din „bucătărie”? Volumul din 1986, Piața 
cerului e subintitulat „Jurnal de bucătărie” – cu note 
datate, ca într-o fișă de „reportaj”, cum numește Al. 
Cistelecan aceste „stenograme” (Jurnale și stenograme, 
Cuvântul, nr. 5, mai, 1999): el devine „un sanctuar de 
umbre” – prin care trece o „invazie de fluturi” (ca la 
Marquez) sau „o pală de vânt mirosind a Rexona” (vezi 
p. 139, 147). „Sanctuar” e un cuvânt potrivit pentru 
pleiada celebră care a trecut prin „secesiunea feminină 
(termen al lui G. Grigurcu) a „Jurnalului – bucătărie” 
scris de Nora Iuga, unde recunoaștem (numele figurează 
cu inițiale) pe Virgil Mazilescu, Vasile Vlad, Marius 
Robescu, Mariana Marin, Gabriela Adameșteanu, 
Constantin Abăluță... Ele, „umbrele”, fac parte din fața 
dublă a vieții, sunt jocul secund, arta, spune autoarea 
într-un interviu cu poetul Eugen Bunaru (Cultura, nr. 
46, 11 dec. 2014), intitulat pe măsura ideilor vehiculate: 
„Îmi place mai mult realitatea din spatele realității”. 

Iar în ceea ce „uită” să spună versul său nu e vreo urmă 
de repudiere a realului, ci o spirală a eului răsucit în 
sine, ca și ocolul unui câine întors să-i lingă mâna 
stăpânului care l-a plesnit, dar și fiind gata pentru 
mușcătură. O știință a estompării imaginii agresive, a 
delimitării de sursa ei limpidă, ca și cum pictorul 
fortuiește vibrația culorilor în zidul ramei. 
 

* 
*    * 

         Nu poți despărți, la Nora Iuga, viața de scris: ea 
o „trăiește” scriind, ea nu se poate imagina decât scriind 
– „Artistul adevărat se scrie tot timpul pe sine”, sau: 
„scrisul e singurul antidot fiindcă în fiecare carte mă 
transpun în ce vârstă vreau” (interviul citat). E un 
program aici, formulat cu luciditate, o dedublare 
purgativă, în care se re-construiește pe sine, o formă de 
a rezista trecerii, chiar morții, rămânând doar „la 
cheremul ficțiunilor mele”: „Am o extraordinară 
capacitate de dedublare, de aceea pot trece prin infinite 
metamorfoze fără să mint niciodată” (interviu cu Alina 
Roiniță, Observator cultural, nr. 1039, 12-18 nov. 2020). 
Poemele sunt stări, jurnal al vârstelor – „Nu știu câte 
lumi am în urmă”, declară autoarea –, încrengătura 
analogiilor are un efect de vârtej care ne duce spre 
„fascinația vârtejurilor rimbaldiene și suprarealiste”, 
precum notează criticul Gh. Grigurcu. „Vârtejul” e al 
trecerilor – intruziuni prin „perdelele” dintre ani 
(„...unde ți-ai pus cuvintele și carnea/ perdelele tale ce 
fac/ la ferestrele fluviilor...” mănușa deșirată împrejurul 
arătătorului) care seamănă cu procesul de maturație al 
strugurilor pentru fierberea care va produce tăria 
vinului: versul devine una cu carnea, o pieliță dublă a 
trupului, care lasă urme în adâncul eului liric precum 
sunt cercurile în trunchiul copacilor: „rupeam de pe 
mine folii de piele/ scriam o carte un câmp bătut în cuie/ 
din care nu mai răzbate decât sensul torturii / un ghem 
creștea în pântecul meu...” (8, reîntoarceri în piața 
cerului); sau: „îmi scurtez timpul scriind / adică 
navigând / adică parcurgând cuvintele / un voyajeur 
solitaire est le diable / și disperarea acestei ultime 
concluzii / în afară de carnea ta / tot mai absentă / nimic 
nu e har” (p. 262, în vol. Inima ca un pumn de boxeur, 
Ed. Vinea, 2000). Orice vers pare înscris direct pe creier 
– hrănind amintirile, și potențând și clipa celui care 
scrie: „mă refugiez în creier / în alcovul ereziilor mele/ 
unde e cald și bine...” (o simplă impresie a pielii); sau 
„cerneala care-mi hrănește mortul” – în verdele 
neliniștit al orașului. 
         Nici burnițat, nici poșircă, versul Norei Iuga este 
din esențe tari (precum țuica de prune din Oaș), el nu 
se cere amestecat și „îndoit” cu apă de cârciumari ca să 
treci la... versul următor. El nu e niciodată o apă 
clăbucită pe sub sălcii, ci un val care caută, înspumat, 
limanul, rupându-se în picături care ridică, creastă pe 
creastă, oceanul. 
         Sunt alveole – de liniște sau de apatie – la aceste 
treceri / transportări în alt timp / vârstă în care cel care 
face „saltul” este visul – poate doar un alter ego-
privire, indiscretă, care caută urme, mirosuri, obiecte 
utilizate altădată. „Visul” e totuna cu eul liric care 
percepe lumea cotidiană, raporturile cu personajele: 
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„Poți să trăiești amintindu-ți și imaginându-ți”, zice 
undeva poeta. Visul nu e o efracție în alt timp / vârstă, 
cât o mistuire, o re-locuire a unor spații / decoruri de 
altădată. Visul îți vrea „ideea de carne și asta înseamnă 
că nici nu primești, nici nu dai nimic” (Sexagenara și 
tânărul). La reproșul unor critici – care-i devoalează 
procedeele onirice – autoarea răspunde: „...Cred că 
mama m-a născut visând. Cum să nu fi fost onirică, iar 
monologul meu neîntrerupt, care i-a făcut pe germani 
să mă compare cu James Joyce, nu e și el un pașaport 
pentru vis?...” (interviul citat cu E. Bunaru). 
         În ciuda stilului alert, înflorat cu cuvinte arhaice 
și piperate, a burlescului și grotescului surprins de 
poetă, discursul său poartă o trenă a tragicului vieții, a 
decrepitudinii și „tocirii” ființei. Cele trei vârste din 
tablourile lui E. Munch își oglindesc în aceste pagini 
cortegiul de „înscenări” de la „mica sălbăticiune”1 la 
apariția zilelor de senectute („sunt cel mai neputincios 
text din orașul acesta” – Sam e un înger, în Autobuzul 
cu cocoșați) în care dispare orice urmă de freamăt al 
curiozității, al implicării în cotidian: ”nu mai apelez la 
nici o carte de poezie / nu mă tentează nici măcar / furtul 
unui vers / asta-i trufia mea” (din când în când era 
marți). E o trufie a rezistenței câștigate, a unei 
purtătoare de cruce urmărită, mereu, de moarte: „acest 
mic ochi negru / care mă urmărește blând / nici o zi nu 
mă lasă / în pielea mea adevărată” (Madona cu două 
fețe). Cortina, la Nora Iuga, e o glugă trasă peste ochi: 
„ah, poezie terapie de șoc / când nu mai ajută nimic/ 

decât gluga trasă pe ochi” (O simplă impresie a pielii). 
La unii poeți se poate vorbi despre „etape”, despre 
influențe generaționiste – la Nora Iuga materia 
„octogenară” – „nonagenară” conține, in nuce, clipa, 
jerbele ei, nu anii și fumul lor prelung peste șesuri. 
Continuitatea interesului nu scade pentru că poeta 
interoghează clipele, intensitatea lor, nu înșirarea 
placidă pe mosorul vremii. „Clipa” pe care o redă 
poetica ei este un miracol (trăit) care nu se repetă, ci se 
dezvăluie, în întregime, consumându-se, precum 
fulgerul. 
 

* 
*    * 

         Nimic nu e căznit, nu e vreun rând sterp în cărțile 
Norei Iuga: totul mustește în acord cu o pulsiune 
interioară, fără limite, care-i fertilizează propriile 
viziuni, imprevizibile, accentuat – feminine, ca și cum 
atunci ar fi ieșit din Grădina Edenului, de bună voie, 
nealungată. 
 
 
Note:  
 
1.    „...care nu dă doi bani pe toate normele lumii 
stârnind deopotrivă dragoste și abjecție, o Esme cu toate 
pânzele sus, arătându-și puritatea roșie ca sângele în 
rana proaspăt deschisă...” (Inima ca un pumn de 
boxeur, p. 173)

Mitologie 
1982 – Bronz, 37x28x28
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“Podul” de poezii `ntre noi și 
lume

Eugen Cojocaru

        Volumul – Pod de cuvinte, Editura Ecou 
transilvan, 2021 – lui Romulus Moldovan 
intermediază între prospecția emoționantă a trăirilor 
noastre profunde și sensul celor care ne înconjoară. 
Poetul rămâme fidel vechiului ideal umanist – astăzi, 
atât de negat de cei care conduc peste tot! - al marilor 
valori ale lumii greco-romane: Adevărul, Binele și 
Frumosul. El spune mereu: Înapoi la Natură și 
Natura din noi! Este și „tehnica” abordării autorului, 
cum găsim în poemele Apa Someșului și Călugărul 
din tren: pornește de la ceva real și trece în 
suprarealitate, încercând să pătrundă dincolo de 
suprafața lucrurilor și a sentimentelor. „Centrul 
geograqfic” al spațiului liric e Clujul, ca în poezia 
Mărturisire, pe care o dedică poetulului Adrian 
Popescu, în care afirmă că: “Un lucru despre muze 
este cert: / ființează cu adevărat deasupra Clujului. 
/ Odată am zărit una preț de o clipă”. Avem o lume 
cum își imaginează William Faulkner în romanul cu 
acea țară virtuală Yoknapatawpha. Pentru Romulus 
Moldovan Clujul e ceva real, dar îl transcende ades, 
însă elanul tinereții s-a mai pierdut și răzbate 
pesimismul: “Gândul meu pare glonțul trasor / al 
lunetistului oboist / tras spre un ideal învechit”. Nu 
altfel simte în Strada Clinicilor: el decodează 
prezentul decăzut și situația poeziei observând “Pe 
strada Clinicilor din Cluj-Napoca / grupuri 
tumultuoase de studenți / autohtoni și străini 
butonează telefoanele. / Se bucură că / au constatat 
pe viu că o vreme / mai cresc unghiile și părul 
morților”. La final, transcende realitatea, ajungând 
sub masca ei: “Pe strada Clinicilor / nu se suflă o 
vorbă / despre poemele mele reușite / sau despre 
scriitorii clujeni remarcabili”. Cu acest a doua carte 
– prima: Flori de lut, Editura Ecou Transilvan, 2018 
– autorul a trecut examenul maturității artistice cu o 
panoplie rafinată de unelte de lucru și mijloace 
poetice, „transfigurând” realitatea în ” suprarealitate.  
        Op-ul e împărțit în patru capitole. În partea 
întâi, De pe Cetățuie, ne însoțesc virtual acele 
“gloanțe trasoare” care urmăresc ce se întâmplă în 
Cluj. Cu II., Fereastră deschisă, descoperim câteva 
lucruri memorabile: lunetistul se îndreaptă către o 
iubire în Vocea poetului. ce surprinde un portret 
inedit al autorului: “Sufletul său înoată / ca o broască 
țestoasă / printre toate măruntaiele iubirii”. Câți 
poeți s-au comparat cu așa ceva?! Dar acest animal 
acvatic-terestru e un simbol al Înțelepciunii, în zona 
Oceanului Pacific, și al Matusalemicului, pentru că 

ele trăiesc peste 250 de ani, și iată cum poetul se vede 
“ca o broască țestoasă printre măruntaiele iubirii”.  
Dar se transformă mereu fiind când păianjenul, când 
lunetistul care se luptă cu realul să-l aducă la un 
„înțeles” pentru el însuși și pentru cititor. Aici avem 
poeziile dedicate mamei și tatălui său. În Poziția 
desăvârșită vorbește de moartea tatălui ajungând la 
un final ce „trădează” sensibilitatea sa ascunsă. Nu 
am mai găsit această imagine la nimeni – la sfârșit, 
după ce i-a murit tatăl, autorul exclamă: “Lumina 
soarelui nu mai mângâie ca înainte”. Uimitor: lumea 
și soarele sunt neschimbate, însă pentru poet, astrul 
zilei nu mai e ca înainte, s-a schimbat pentru 
totdeauna, ceva lipsește în lumina zilei...  E inedit 
felul în care privește iubirea în poezia Oasele tale, 
unde se confesează: “Gândurile mi se furișează / spre 
măduva oaselor tale delicate. Străbat cu ușurință 
învelișul / de haine, de aer și de carne” - subtil-
original omagiu adus iubitei. 
        În capitolul III., Vadurile melancoliei, se 
manifestă, cum observă Adrian Popescu și Ion 
Cristofor, melancolic,  normal la vârsta înțelepciunii, 
a raționamentului poetic și a trăirii retroactive, care 
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se uită mereu înapoi. Remarc altă imagine inedită: 
“liniștea cântă” ne duce cu gândul la Blaga, pe care 
ni-l închipuim auzind razele de lună bătând în geam. 
Poetul clujean aude liniștea cântând: “Eu cânt, tu 
cânți, / totul e cânt. / Liniștea cântă”. Așa se trece, 
iarăși, de la o tăcere reală, obiectivă, la lumea 
paralelă a suprarealității. Aici e poezia Pod de 
cuvinte, reușit tradusă în engleză de Andreea Breaz 
și franceză de Ion Cristofor. simbol plastic al 
autorului, un autoportret: “Îngrozitoare teama / 
acelei secunde reci, / fereastra și poarta / prin care 
deopotrivă / va trebui să treci”. Apoi mărturisește: 
“Cu atât mai prețioase / aceste simțăminte, / 
însângerați fiori. / Femeie, bărbat, / pod de cuvinte, 
/ agoniseli deșarte, / același drum deschis, / mereu 
alți trecători”. Celebra sintagmă hamletiană e altfel, 
dar la fel de frumos; toți suntem pe un drum cu mereu 
alți trecători. În Semnal de toacă întâlnim un tablou 
al prezentului: „vederea mi-e de smoală. / Atât de 
singur, de tăcut, / doar inima o mai aud / bătând ca 
un ciocan de lut / domol și sacadat, / ca într-o toacă 
/ subțire de piatră”. Toaca de Paște e inima sa! 
        Știe să fie, uneori, autoironic când se 
„identifică” cu o broască țestoasă ori un păianjen. 
Mai mult, el remarcă în Gând rebel că “Umbrele trec 
surâzătoare. / Uimirea îmi rămâne fidelă. // Acum nu 
mai pot să plâng. / Ca un pompier încep să învăț / 
cum ar trebui să ard, / ca să știu cât mai bine / cum 
să mă sting”. Model e modestul Rousseau-Vameșul 
care a început să picteze la pensie, ajungând idolul 
pictorilor care au revoluționat arta epocii moderne: 
Monet, Manet ș. a. Poetul a fost colonel de pompieri, 
iar acum ne zice ironic-degajat: “Ca un pompier 
încep să învăț / cum ar trebui să ard, / ca să știu cât 
mai bine / cum să mă sting”. În capitolul IV, Ochii 
minții, întâlnim aceeași căutare pentru fiecare 
moment al vieții cotidiene, unde se ascund totdeauna 
profunzimile. Închei cu Pânza prețioasă, imaginea 
unei „curse poetice” cu poetul-paianjen, un fel de 
scarabeu magic! Se știe că era simbolul pământesc 
al lui Osiris, cel mai puternic zeu în mitologie 
egipteană, dar el ne spune modest: “Doar un fir 
subțire, / ca de păianjen, în urma mea. // La capătul 
lui niște franjuri ciudate: / cugetări superficiale, 
sintagme, / propoziții, fraze versuri / și alte asemenea 
asocieri / de cuvinte fără noimă”. Poetul Romulus 
Moldovan îi lăsă pe alții să descopere calitățile liricii 
sale, cum am făcut eu în aceste rânduri - îl felicit 
sincer pentru acest volum ce încununează, acum, 
opera sa.

Raftul  
“Poesis”
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Ecourile unei mari iubiri< Lucian Blaga et sa dernière muse

Rodica Brad

Cartea universitarei Anca Sirghie Lucian Blaga et 
sa dernière muse apărută în limba franceză la Editura 
Techo Media în anul 2020, (după ce versiunea originală, 
în limba română, cu cinci ani înainte luase Premiul 
„Octavian Goga” al Uniunii Scriitorilor din România, 
filiala Sibiu), continuă seria cercetărilor valorosului critic 
şi istoric literar, activ şi fertil în planul prezenței 
academice actuale. Afirmația mea apreciativă este 
susținută de o activitate profesională prestigioasă, 
desfășurată continuu, de-a lungul a 51 de ani, a doamnei 
confe rențiar Anca Sîrghie. Mai bine de un deceniu, 
respectiv între 1995 și 2007, a activat intens și rodnic în 
cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a cărei 
titulară a fost, redactând 11 cursuri pentru studenți, 
organizând sesiuni științifice, inițiind o publicație 
academică pe care a coordonat-o în cele 20 volume 
apărute într-o primă serie a ei. Ani buni a predat și la 
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş și, mai 
bine de un dece niu, la Universitatea „Alma Mater” din 
Sibiu. A ținut cursuri și conferințe în Franța la 
Universitatea „Michel de Montaigne” din Bordeaux, 
Franța, și a participat la manifestări ştiinţifice 
internaționale precum Universitatea Humbold din Berlin 
(1999), Harvard SUA 2007) Helsinki (2010), Ankara 
(2012), Zaragoza (2019). 

Întemeietoare în 31 ianuarie 1990 a Ligii Culturale 
„România -Franța”, activă până astăzi la Sibiu, Anca 
Sîrghie este membră a Uniunii Scriitorilor din România 
și a Uniunii Jurnaliştilor Profesionişti, a Academiei 
Româno-Americane-ARA  și a Academiei Australiano-
Române de la Sydney. De asemenea, Domnia-sa este 
cunoscută ca un interlocutor cu totul special al literaturii 
şi culturii române în dialogul său cu diaspora română din 
America de Nord, implicare ce i-a atras reputaţia de 
ambasadoare a literaturii române în străinătate. Autoare 
a unor exegeze asupra operei poeţilor români Mihai 
Eminescu, Lucian Blaga și Radu Stanca, restituind in 
integrum creația publicistului Nicolae Cristea (are în 
lucru o a cincea carte din acest proiect), dar şi a unor 
gânditori precum Noica sau Cioran, Anca Sîrghie 
surprinde de data aceasta printr-o lucrare memorialistică 
şi istorico-literară interesantă ce proiectează noi lumini 
asupra biografiei şi creaţiei marelui poet- filosof Lucian 
Blaga. 

Această carte intitulată „Lucian Blaga și ultima sa 
muză” continuă seria studiilor despre Blaga, dar şi pe cea 
a lucrărilor memorialistice asupra vieții poetului 
transilvănean care se declara cu modestie a fi „fratele mai 
mic al lui Eminescu”. Cartea Ancăi Sîrghie este rodul 
pasiunii autoarei pentru viața și opera lui Blaga care a 
însemnat, de-a lungul anilor, participări la conferinţe şi 
colocvii ocazionate de opera poetului de la Lancrăm, atât 
la Cluj-Napoca, Alba Iulia, Sebeș și Sibiu, cât şi în 
America, la San Francisco, Denver și Cleveland în SUA 

sau la Windsor, Hamilton și Montreal în Canada. Adesea 
am citit articolele doamnei profesor Anca Sîrghie în 
publicaţii pe care le potențează actualmente această carte 
de memorii sui generis concepută ca omagiu adus lui 
Blaga prin mărturiile directe ale ultimei sale muze, 
seducătoarea Elena Daniello. Medic stomatolog cunoscut 
în Cluj, aceasta i-a inspirat poetului o iubire târzie, dar 
extrem de benefică pentru creaţia poetică, filosofică şi de 
traducător a lui Blaga. 

Cartea este însoţită de o prefață a profesorului 
universitar Ovidiu Drimba, singurul asistent pe care 
Blaga l-a titularizat la catedra sa din Universitatea 
clujeană. Intitulată Cum am făcut cunoștință cu Elena 
Daniello. Mărturii. Această prefață evocă mediul 
intelectual frecventat de autor la vremea studenţiei sale 
clujene. Mai precis, e vorba de perioada în care 
intelectualitatea clujeană s-a mutat la Sibiu, în 
împrejurările dramatice ale refugiului Universităţii 
„Regele Ferdinand I” din Cluj în orașul de pe Cibin. 
Studentul Drimba a cunoscut-o personal pe doamna 
Daniello, soția universitarului clujean Leon Daniello, 
prin intermediul familiei Gavrilă (al cărei fiu, Mihai, va 
fi şi primul dintre soţii lui Dorli Blaga). În paranteză fie 
spus, la vremea aceea, respectiv în anii 1950-1961, 
Ovidiu Drimba nu avea cum să fie la curent cu relaţia de 
dragoste dintre această doamnă şi marele poet. Va afla 
mult mai târziu despre ea, prin intermediul doamnei 
Sîrghie, în compania căreia va vizita casa din Gura 
Râului, unde Blaga scrisese elegia „Bocca del Rio” și 
atâtea alte versuri memorabile. Se știe că Gura Râului era 
paradisul terestru şi refugiul poetului în anii grei ai 
ultimei decade de viaţă, când șeful catedrei de Filosofia 
culturii fusese exclus din Universitate, poetul și filozoful 
erau interziși, prietenii de altădată nu-l mai salutau pe 
stradă, foștii admiratori îl stigmatizau în pamflete. Așa a 
și murit în 1961 Lucian Blaga, ca poet interzis. 

Evocarea doamnei Elena Daniello este făcută de 
Ovidiu Drimba în termenii următori: “Mi-o amintesc 
foarte precis pe această doamnă frumoasă şi distinsă din 
Cluj pentru că Elena Daniello nu era doar o profesionistă 
de marcă a oraşului -medic dentist- ci şi o femeie foarte 
drăguţă. În plus, ea nu îşi dădea aere de mare doamnă, 
lucru care ar fi putut ține pe oricine la distanţă.” (p. 11) 
În același „Cuvânt înainte”, Ovidiu Drimba precizează 
şi termenii relaţiei cu Blaga, care i-a fost profesor şi 
mentor, devenindu-i ulterior naş de cununie. Autorul mai 
notează și faptul că femeile dornice de glorie căutau 
asiduu compania poetului la acea vreme, indiferent de 
ostilitatea autorităților comuniste. Despre iubirile lui 
Blaga consemnate de Zenovie Cârlugea în cartea 
„Solstițiul Sânzienelor” vorbeşte ultima frază a 
„Cuvântului înainte”: „Povestile celor cinci muze ale lui 
Lucian Blaga, de la Cornelia şi Domniţa până la Eugenia, 
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Coca şi Elena Daniello s-au bazat pe o iubire completă 
în care sentimentul s-a împlinit în ispiraţie.” (p. 13) 

Aventura scrierii acestei cărţi a început în anul 1996 
la una dintre ediţiile colocviilor clujene. Prezentând o 
lucrare despre Blaga, autoarea a incitat „prin inteligență 
și buna cunoaștere a temei” un personaj cu totul minunat 
prezent în sală. Era doamna Elena Daniello care, printr-
un uimitor şi plin de consecinţe declic, a decis să-i 
vorbească autoarei cărţi despre relaţia sa secretă de 
dragoste cu marele poet Lucian Blaga. O prietenie sui 
generis se naşte între cele două doamne care va sta la 
baza prezentei cărţi. Ele se vor căuta reciproc, se vor 
vizita, vor descinde împreună la Sibiu şi apoi la Gura 
Râului în lungul răstimp deschis în anul 1996 de acest 
prim contact până în 2010, anul morţii doamnei Daniello. 
Concepută măiestrit, cartea este un dialog pe paliere, 
organizat în trei părţi distincte. Din întrevederile lor se 
vor ţese primele două paliere ale cărţii, care sunt rodul 
propriu-zis al întâlnirilor şi cuprind scene, dialoguri, 
personaje şi întâmplări din ultima decadă a vieţii lui 
Blaga, cea mai sumbră, a „obsedantului deceniu”, cum i 
s-a spus în literatură. Situația aceea politică dușmănoasă 
îl determinase pe autorul „Nebănuitelor trepte” să se 
îndepărteze îndeobşte de poezie până într-atât încât se 
mira el însuşi că a reuşit anterior să scrie versuri. 

Cu toate acestea, acea etapă de viață pare să fi fost 
și cea mai prolifică în planul creației. Poetul continuă să 
lucreze la opera sa filosofică, traduce Faust de Goethe și 
alte texte de poezie universală. Dacă, din exterior, această 
perioadă este una destul de sumbră, ea este luminată de 
iubirea secretă pentru inteligenta şi distinsa doctoriţă 
clujeană, soţia profesorului universitar Leon Daniello. 
Acest personaj bine cunoscut în lumea academică, atât 
ca profesor cât şi ca om de cultură umanistă veritabilă, i-
a fost lui Blaga un prieten de idei. Elena Daniello era ea 
însăşi printre puținele femei investite într-o viaţă 
profesională susţinută, dar şi ancorată în lumea culturală 
şi, nu mai puţin în familie, ca soţie şi mamă a doi copii. 

Cucerită definitiv de mărturisirile şi evocările 
doamnei Daniello, Anca Sîrghie reconstituie istoria 
secretă a acestei relaţii care a jucat un rol cu totul special 
în sprijinul moral şi sufletesc al poetului în acea perioadă 
de viaţă. Este vorba, aşadar, de faptul că, în mod 
indubitabil, ultima muză a lui Blaga i-a inspirat acestuia 
unele dintre cele mai frumoase poeme cuprinse în special 
în ciclul Vară de noiembrie. Suntem, ca atare, în prezența 
unei cărți revelatoare despre misterul iubirii ca inspiraţie 
şi forţă creatoare, un imn închinat dragostei mereu 
miraculoase. Cartea este deci cronica unei mari iubiri, 
ultima în ordine cronologică din viaţa poetului, ilustrând 
o perioadă cu adevărat complicată când Blaga a fost 
minimalizat ca personalitate culturală şi scos din 
programele de şcoală. „Mă întreb dacă n-a fost nevoie -
va cugeta poetul- de-o atare degradare pentru ca, prin 
reacție, sufletul să se poată răzbuna atât de biruitor asupra 
materiei.” 

Această iubire regenerantă pe care i-a inspirat-o 
Elena Daniello i-a dat, se pare, acestuia forţa de a rezista 
greutăţilor și conului de umbră în care fusese plasat 
intenţionat de regimul comunist, cu care nu rezona câtuși 
de puțin. E vorba, așadar, de dramaticul deceniu de viaţă 
când poemele scrise au fost dedicate acestei ultime muze, 

suflet pereche, plin de pasiune, de armonie, de forţă 
sufletească, balsam pentru umilinţele grele îndurate de 
poet. Astfel, cele mai frumoase dedicaţii i-au fost scrise 
acestei femei care va păstra cu pioşenie toate 
documentele primite de la Blaga și le va ascunde cu 
multă preocupare. Salvate astfel, ele vor fi depuse ulterior 
la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj care astăzi 
poartă cu îndreptățire numele poetului. 

Ascunsă vreme de circa 30 de ani, această iubire se 
face astfel cunoscută marelui public prin cartea care reia, 
sub formă de dialog, evenimetele circumscrise perioadei 
1950- 1961, ani grei, străfulgeraţi însă de această mare 
şi completă iubire. O dragoste fecundă care a inspirat 
poeme unice, în care iubirea potenţează creaţia. Este 
reconstituită, prin confesiunile doamnei Elena Daniello, 
atmosfera apăsătoare a acelor ani de tristă amintire în care 
poetul trăia aproape uitat, ca simplu bibliotecar la Cluj. 

Să reținem că el revenea cu drag la Gura Râului, 
loc mirific pe care l-a botezat literar pentru totdeauna 
Bocca del Rio şi unde a și scris celebrul poem 
omonim..Confesiunea poetului debutează astfel: „ Să mă 
mai duc la/Bocca-del-Rio,/ șovăi în drum, oricât aș iubi-
o.” Amintirea iubitei absente produce o „rană în spaţiu”, 
cum metaforic definește satul. Chipul iubitei e asemănat 
femeii silvestre, aşa cum era aceasta răsfăţată de Blaga 
în poemul „Pădureanca”. Este perioada unei munci 
titaneşti depuse de Blaga, încleştat în lupta cu Timpul şi 
cu vremurile tulburi, când a scris mai ales dramaturgie, 
memorii, filosofie şi a dat şi cele mai importante 
traduceri. 

În afara iubirii ca revelaţie şi forţă ultimă de creaţie, 
cartea reconstituie, prin mărturiile Elenei Daniello, 
relaţiile lui Blaga cu persoane importante din epocă, cu 
unii scriitori din țară sau din exil. Aflăm bunăoară că lui 
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Blaga i-a fost cerut imperativ să scrie un eseu împotriva 
lui Emil Cioran pe care finalmente acesta l-a scris, dar 
acel text nu a fost publicat. Ulterior, Cioran va spune într-
o scrisoare despre acest gest al lui Blaga că nu a făcut 
cinste niciunuia dintre ei. 

Invitată și condusă de Anca Sîrghie să revadă Gura 
Râului, la venerabila vârstă de 90 de ani, Elena Daniello 
revine cu emoție şi rememorează, cu o impresionantă 
prospeţime a trăirii, locurile și oamenii din vremea în care 
au venit aici familiile de universitari clujeni în refugiu la 
Sibiu şi în Mărginimea Sibiului. La Gura Râului aceștia 
erau primiți în ospeţie rară de amfitrionul preot Ioan 
Manta şi apoi la vila din grădina fiului acestuia, doctorul 
Manta, aflată chiar la intrarea în comună dinspre Sibiu. 
Sunt amintite chipuri de ţărani, de intelectuali, atmosfera 
primitoare a familiei Manta și membrii acesteia. Se 
completează astfel pagini rămase goale despre anumite 
evenimente şi întâmplări din viaţa lui Blaga care fusese, 
așa cum se știe, primit în Academia Română în perioada 
dintre războaie și apoi ignorat, marginalizat şi 
minimalizat în perioada comunistă. Măsurile abuzive 
luate împotriva sa l-au dus pe Blaga la un fel de alienare 
în care se recunoştea pe sine cu greu, făcându-l să se 
considere uneori un anonim lipsit de importanţă. Ori, 
tocmai această femeie, susține autoarea cărții, i-a redat 
apetenţa de viaţă şi de creaţie, l-a susţinut moral, crezând 
cu pasiune și devotament în steaua sa. 

Un detaliu foarte interesant este cel legat de 
scrierea, la îndemnul Elenei Daniello, a cărții „Luntrea 
lui Caron”, intitulată inițial „Robie pământească, robie 
cerească”. Foarte important devine acest detaliu pentru 
autoarea cărţii care decide să continue primele două 
paliere ale lucrării cu un dialog imaginar, purtat cu Blaga 
însuşi, dialog luminat din două părţi: anume din 
mărturiile oferite anterior de Elena Daniello și de 
episoadele și chipurile din romanul autobiografic 
„Luntrea lui Caron”. Este, de fapt, o manieră ingenioasă 
de a completa informaţia documentară cu acest „dialog 
imaginar” purtat cu poetul însuşi. Cu alte cuvinte, la patru 
ani după trecerea la cele veşnice a Elenei Daniello, 
autoarea cărţii intră în dialog imaginar cu poetul via 
”Luntrea lui Caron”. Este vorba de un dialog conceput 
pe baza pasajelor extrase din roman care par răspunsuri 
la întrebări puse de autoare pentru a sonda gândirea 
poetului. Sunt dezvăluite astfel idei profunde despre 
creaţie, despre rostul artei, despre iubire, despre viaţă. Îl 
redescoperim pe poetul ostracizat şi deprimat, aflăm 
lucruri despre durerosul moment în care Lucian Blaga a 
fost propus pentru premiul Nobel în 1956, când 
autorităţile comuniste de la noi s-au opus, în mod 
paradoxal și extrem de nedrept pentru întreaga cultură 
românească, ținând cont de faptul că niciun alt scriitor 
român nu ajunsese și nu a ajuns nici până astăzi, din 
păcate, la o asemenea onoare. Iubirea părea a fi fost 
mijlocul miraculos care i-a redat lui Blaga forța creatoare. 
Femeie silvestră sau „greierușa”, iubita aduce mângâiere, 
suflu nou, bucurie și miracol în viața poetului. Iubirea 
este miracol și mod de revelare a misterului în viață, ca 
și în creație, ca în „Cântecul focului”, spre exemplu. 

Se cuvine de acum să ne îndreptăm gândul spre 
noua haină pe care a îmbrăcat-o de curând acest text, sub 
titlul „Lucian Blaga et sa dernière muse”. Apreciem că 

traducerea cărții în franceză îi sporește acesteia valoarea 
și mai ales aria de circulație, prin efortul traducătoarei, 
pasionată ea însăși de opera lui Blaga. Foarte importante 
mi se par, în acest sens, menţiunile legate de CV-ul 
traducătoarei în limba franceză a cărţii, Sorina 
Şerbănescu fiind cadru didactic ea însăşi la Universitatea 
de Vest din Timişoara. Dincolo de traducerea propriu-
zisă în limba franceză prin care cartea dobândeşte o arie 
mai largă de circulaţie, volumul cuprinde și capitole 
realizate de traducătoarea însăși, care a avut inspiraţia şi 
aplecarea spre a scrie o serie de note suplimentare pentru 
cititorul de limbă franceză (care nu este neapărat și un 
bun cunoscător al personalităţilor culturale, literare sau 
ştiinţifice româneşti din perioada de referință sau în 
general). Astfel, mai mult de 60 de pagini de carte sunt 
reprezentate tocmai de aceste note pe care traducătoarea 
le-a inserat în ultima parte a cărţii, numindu-le Note 
finale: explicații asupra personalităților culturale și 
societății românești din vremea lui Blaga. Pentru 
realizarea acestor note preţioase, au fost consultate un 
număr impresionant de lucrări, menţionate în bibliografia 
finală a cărţii. Notele pot fi deosebit de utile şi oportune 
prin precizări generale sau contextuale despre 
personalităţi româneşti. 

Semnalăm, așadar, în noua carte „Capitolul 
traducătorului”, nemaiîntâlnit la nicio lucrare de acest 
gen. Dovada unui interes aparte al traducătoarei pentru 
opera lui Blaga, pe care o cunoaşte în profunzime, este 
faptul că o compară, în calitatea sa de specialistă în limba 
şi literatură franceză, cu opera lui Paul Claudel. 
Perspectiva este evident diferită, dată de apartenenţa la o 
cultură majoră în cazul celui din urmă şi o cultură minoră 
în cazul lui Blaga. Apropierea se poate efectua și din 
perspectiva Théậtre Nouveau în care se înscriu ambii 
autori, în opinia Sorinei Șerbănescu, care face şi gestul – 
deloc simplu şi lipsit de riscuri – de a traduce fragmente 
de poeme blagiene sau chiar poeme întregi, propunând 
propria versiune, diferită de cele consacrate cum este, de 
exemplu, cea binecunoscută a profesorului Paul Miclău. 
Astfel sunt traduse în franceză poemele din ciclul „Vară 
de noiembrie”, cele mai semnificative, inspirate de Elena 
Daniello. Acestea sunt: „Risipei se dedă florarul”, 
„Cântecul focului”, „În lumea lui Heraclit”, „Cântec de 
noapte”, „Andante”, „Solstiţiul grădinilor”, „Incantaţie 
magică”, „Primăvara”, „Anotimpuri” etc. 

În consens cu autoarea cărţii, traducătoarea a decis, 
de asemenea, să realizeze, în interesul cititorului 
francofon străin, o scurtă prezentare a operei şi vieţii lui 
Lucian Blaga, aşezate la sfârşitul cărţii, spre a nu afecta 
cu nimic structura textului original. Aparatul critic al 
cărţii este completat de o excelentă posfaţă semnată de 
criticul literar Antonia Bodea, text care se constituie într-
un studiu avizat şi subtil al cărţii doamnei Anca Sîrghie, 
intitulat „Lucian Blaga si ultima sa muză ca document 
literar inestimabil”. 

Concluzionăm, așadar, punctând valoarea și 
importanța specială pe care o aduce atât cartea în sine, 
cât și traducerea ei, în peisajul biografic și memorialistic 
circumscris operei. Contribuția în cauză luminează din 
unghiuri inedite o mare operă poetică şi aduce note noi 
în miracolul reprezentat pentru cultura românească de 
marele Poet...
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Portret-sintez[ George Vulturescu< Un temerar Orfeu 
postmodern al Nordului

Teodora Elena Weinberger

Antologia O sută şi una de poezii (Editura 
Academiei, 2021), cuprinzând poezii selectate din cele 
cincisprezece volume publicate în trei decenii de 
neîntreruptă activitate creatoare, ni-l prezintă panoramic 
pe George Vulturescu, un poet aflat la deplina maturitate 
artistică, evoluția acestuia relevând un postmodernism 
propriu, asumat cu îndârjire, prin contestări vehemente 
ale predecesorilor, dar şi prin reluări ale unor viziuni, toate 
însă sub „sigiliul” vajnicei sale ancestralități. 

Ȋncă de la primul său volum Frontiera dintre 
cuvinte (1988), purtând din titlu decisiva separație 
vulturesciană de forme canonice, laboratorul creației 
poetice în care momentul travaliului imaginației este 
noaptea – devine temă poetică centrală. Alegorica imagine 
a încleştării dramatice a poetului cu propria vocație este 
reprezentată în poezia Odaie cu bătălia de la Austerlitz: 
„la această oră când scriu camera e Austerlitzul meu”. 
Este un travaliu creator aparte, al lui George Vulturescu, 
oricum deosebită este maniera redării acestuia; poetul 
personifică creația, o consideră o prelungire a propriei 
ființe, copie divină şi totuşi demonică: „Acum, când 
poemul este egalul meu. Personajul nebun după mine de 
la masa cinei, scriu: «Orice poem / lăsat în libertate se 
sălbăticește», răzvrătirea aducând după sine inerentele 
contestări: „Vom vedea ce va spune corul” (Corul și 
personajul nebun după mine).  

Riscurile unei astfel de poezii sunt conştientizate 
prin alegoria alunecării pe gheață, conturând concepția 
artistică ca pe o misiune a sincerității cu orice preț, chiar 
şi acela al eşecului artistic (o concepție asemănătoare are 
Eminescu în Scrisoarea II): „nu-i cântec acesta / știu pe 
ce melodie dansați, doamnă, domnule, / nălucile mele 
hâde mai mândre-s de adevăr” , refuzând convențiile 
poetice: „iertați-mă că nu scriu în vechile dulci rime” pe 
care le înlocuieşte cu o tensiune a mesajului intensificat 
prin repetiția asumării acestui „altfel” numai al său: „nu-
i cântec acesta” (Odaie cu semnal de alarmă).  

Delimitarea de tradițional, de romantic, apare în 
poemul cu titlu sugestiv – Generalul armatei moarte 
(indicând din start singularitatea actului poetic), dar este 
mai mult o delimitare de atitudinea romantică visătoare, 
sentimentală: „Fericit poetul romantic... / el așteaptă o 
iubită să-i cadă în brațe” şi o declamare metaforică a unei 
altfel de erotici, vitalistă, sălbatecă, cuceritoare: „și n-am 
scris nici azi versul acela tulburător / cu care să sugrum 
lupoaica din ochii femeii” (recunoaştem aici, cu unele 
modificări, referirea la mesajul poeziei lui Nichita 
Stănescu Leoaică tânără, iubirea). Este o delimitare de 
aşa-numitul „neptunic”, deoarece „plutonicul” (conform 
termenilor desemnați de I.Negoițescu pentru a contura 
dubla viziune a operei eminesciene) viziunilor subterane, 

neliniştitoare, nu îi este străin lui George Vulturescu, aşa 
cum vom constata parcurgând impresionanta sa operă. 
Astfel, într-o poezie dintr-un alt volum, Poeme din Ev-
Mediul odăii (1991), în care declară: „FERICIT 
POETUL ROMANTIC / pentru el orice râu este-o 
oglindă”, este convertită viziunea eroticii eminesciene în 
care fenomenul „oglindirii” acvatice are semnificații 
divine de surprindere a Spiritului (aşa cum observa Ioana 
Em.Petrescu în Eminescu. Modele cosmologice şi 
viziune poetică) într-o viziune a disecției realului hidos, 
un dezarmant plutonic tenebros: „nu fugi de bolboroseala 
nămoloasă a acestui râu” (Oameni pe mal). 

Stilul vulturescian se situează cumva, prin „nălucile 
hâde”, în descendența modernei „estetici a urâtului” 
promovată de Baudelaire şi practicată la noi mai cu seamă 
de Arghezi; acesteia poetul sătmărean îi conferă 
particularități reieşite din originea pe care o etalează cu 
mândrie, de apartenența la un neam de aprigi şi demni 
costoboci: „cuvintele mele rămân la stadiul de / lup, cu 
colții aprinși” (Corul și personajul nebun după mine). 
Insinuarea postmodernului se face tocmai prin această 
cultivare a „antipoeziei” care dezvăluie teritorii altădată 
ocolite de genul liric: predomină marginalul în toposul 
crâşmei şi al sordidelor străzi citadine, dezumanizatoare: 
cerşetori, bețivi (chiar şi prietenii poeți), prostituate. Ȋnsă 
poetul nu uită să opună acest marginal etalonului sacru al 
satului natal: „și sunetul clopotului din satul copilăriei se 
/ târăște pe străzi, reptilic, căutându-ne odaia / și dacă 
ești atent la horcăitul robinetelor, / la susurul canalelor 
de sub blocuri / șobolanii lui Camus recită inteligibil” 
(Generalul armatei moarte). Intertextualitatea adaugă 
încă o dimensiune a postmodernului, prin apelul frecvent 
la personaje, citate, imagini, simboluri din scriitori străini 
sau români (Camus, Poe, Mallarmè, Eminescu), chiar şi 
imagini relevante dintr-o pictură expresionistă, 
neliniştitoare (Van Gogh, Edvard Munch). De asemenea, 
unele poeme au multiple perspective postmoderne, prin 
vocile biblice ori ale prietenilor poeți, a bunicului Achim, 
a mamei. 

Prin urmare arghezian, „cuvântul ce exprimă 
adevărul” din arta poetică eminesciană este la George 
Vulturescu un instrument incomod, ca un bisturiu care 
dezvăluie în mod obligatoriu taine şi sondează teritorii 
interzise – chiar şi cel religios şi revoluționar încă din 
1988 în Generalul armatei moarte. Poetul sătmărean nu 
se adresează precum predecesorul său genial „inimilor cu 
aripe”, ci celor dispuşi să-şi învingă, asemenea lui însuşi, 
prejudecățile din viață şi lectură, pentru a-i asculta 
cântecul asurzitor, dizarmonic, deranjant – ce conține 
„cuvântul solzos”, necesar pentru asanarea realului: 
„există ceva ce nu poate apărea într-un poem / la asta te 
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gândești tu acum, cititorule, / și mie mi se face frică de 
tot ce este ferecat în ochii tăi” (poemul Adânc, sub 
nămoluri din volumul Tratat pentru ochiul orb – 1996). 

„Regele din racla” versului poetului Nordului (dacă 
parafrazăm un poem eminescian despre secretele 
fanteziei, Cu gândiri și cu imagini) este un demon 
răzvrătit împotriva propriului sine, a destinului, a poeziei 
care-l distruge şi-l salvează deopotrivă: „Mi-e frică de 
fiecare vers nou, mi-e teamă să-l scriu: dacă tot ce scrie 
se înfăptuiește? / oare mângâie sau numai blestemă?” 
(Nu ești singur când scrii din volumul Oraşul de sub 
varul pereților, 1995). 

Antiblagian în arta poetică, George Vulturescu 
aspiră spre o cunoaştere totală care „striveşte” orice 
taină. „Mâna care scrie e totuna cu / mâna de pe cuțit” 
– laitmotiv al sincerității tranşante în creație (ce apare în 
volumul Nord, şi dincolo de Nord din 2001 şi  Stânci 
nupțiale din 2003) este o proclamare a curajului 
strămoşilor săi din Nordul efigie a propriului scris, 
insuflat de bunicul poetului, Moş Achim, care pare că-i 
spune prin timp: „Pentru ca sângele să / curgă cu 
adevărat, și cuțitul trebuie să se afle-n poem!”(Cel care 
ridică literele, zarurile din volumul Stânci nupțiale).  

Poetul ne introduce în intimitatea sa, a gândirii, a 
propriilor angoase, căci spre deosebire de alți poeți, eul 
biografic îl va subjuga pe cel poetic, imprimându-i o 
autenticitate lipsită de orice transfigurare estetică. De 
aceea, începând din 1996 cu volumul Tratat despre 
ochiul orb, ca un gest de frondă asemuit doar cu poetica 
medievalului francez vagabond Fr.Villon, orice ficțiune 
exterioară este negată şi propria damnare ia controlul 
actului poetic, apărând motivul subjugant al Ochiului 
Orb, transformat chiar în temă, subiacentă celei a 
laboratorului creator. Ochiul Orb devine personaj al 
poemelor, precum dublul spiritual al eminescianului 
Dionis-Dan, doar că la George Vulturescu este uneori un 
dublu demonic, împrumutându-i o viziune brutală, 
ancestrală „tu ești un abator unde se macerează / chipuri 
de pe monede încrustate demult” (Hagiografii pentru 
Ochiul Orb).  

De aceea, la Poetul Nordului poezia nu mai este 
precum la Eminescu „strai de purpură și aur peste țărna 
cea grea”, nu este Frumusețe absolută, de esență divină, 
ci mai mult, o metaforizează parodic, spre a etala chiar 
estetica urâtului: „poemul e o zdreanță de cămașă” (în 
poemul Mâna care scrie și mâna care întoarce pagina 
din volumul Monograme pe pietrele Nordului, 2005). 
Cu toate acestea, în felul său, scrisul este pentru George 
Vulturescu o nuntire sacră a tuturor elementelor: 
mineral, vegetal, organic: „Gândesc mai departe: pe 
pagini și pe / munte este la fel - /tulpini de jnepeni și 
vrejuri uscate sunt / literele până trece limba focului - / 
putere monastică ce unește cerul și pământul”, o 
sinestezică, dramatică înlănțuire de  metafore ale 
„dureros de dulcelui” travaliu artistic: „Ȋn jur tăcerea / 
se-ntinde ca o hemoragie a pietrelor / suprapunând pete 
gri peste verdele metalifer al ierbii. Până-n rărunchi îmi 
intră gheața / aerului, îmi ajunge până în sânge / 
stârnind ghemul de șerpi din viscere” (Stânci nupțiale 
– literele  din volumul Stânci nupțiale). Reluată în 2014 
în volumul Negură şi caligrafie, concepția despre 
poezie ia forma unei alegorice nunți cu personificata 

poezie-amantă a tuturor, alegorie paradoxal sacru-
degradantă a etapelor de evoluție a poeziei ce semnifică 
menirea sacră de a sluji poezia lumii în felul său, 
sălbatic-tandru: „Merg spre biserica veche, / te duc de 
mână, bătrână poezie, / ca pe-o mândră crăiasă. / Știu 
că ai iubit și ai mințit înaintea mea, [...] / cu mâinile 
mele voi jupui căprioarele de / pe Pietrele Nordului / și 
blana lor tandră ți-o voi așterne sub șolduri” (Ȋn 
caligrafie nu sunt litere bătrâne). Această alegorie 
creație – nuntă prezintă de fapt vocația poetică ca însăşi 
rațiunea de a fi, Iubirea devenind sens al Artei precum 
la marii săi predecesori, Shakespeare şi Eminescu. Ȋn 
acelaşi volum din 2014 găsim şi concepția conform 
căreia viziunea precede forma poetică, garanție 
dintotdeauna a valorilor artistice, doar că aici vorbim 
într-adevăr de o viziune profundă, plutonică, generată 
de predestinata vedere interioară: „învăț că poezia este 
supunere / și ea așteaptă flacăra ochiului singur / 
sticlind în Miez de Noapte” (Iască și cremene). 

Deşi aparținând generației optzeciste antiblagiene, 
antieminesciene – practic antimetafizice, George 
Vulturescu se dovedeşte ancorat între două lumi poetice 
şi totuşi el însuşi prin această ‚anatomie” a scrisului pe 
care o practică obsesiv. Poetul Nordului ancestral nu 
refuză metafizica, poezia sa are astfel ecouri 
expresioniste, blagiene, printr-un imaginar conglomerat 
de locuri sacre şi ale sacrificiului: „cuvintele sunt 
cuvântul, cuvântul e cartea / ești încă în frigul grădinii 
Ghetsimani”, laolaltă cu livrescul acumulat în memorie: 
„se uită la tine Torguemada” (o privire inchizitoare, ce 
judecă), dar şi cu propria dramă: „lângă spaima ta, lângă 
paharul tău, întinzi mâna: / nu știi dacă este alcool sau 
otravă”. (Nu ești singur când scrii din volumul Oraşul 
de sub varul pereților, 1995). Ȋn acelaşi volum din 
1995, rolul orfic al poeziei, deşi întâi pus la îndoială prin 
nelipsitul egoism al ființei umane: „fiecare vers ne cere 
să-i fim complice / [...] /dacă îl scrii pentru alții / te 
poate salva întâi pe tine?”, este totuşi reafirmat în 
poemul Ziduri paralele, prin vocea alter-ego-ului poetic 
religios Varlaam: „Dacă v-aș putea apăra cu ele 
(cuvintele – ad.n.TEW) de frig, de secetă / și boli! / [...] 
/ dacă ar fi pietre să ridic un zid între mine și / moarte”. 
Deja în volumul Tratat despre ochiul orb, poezia 
Tensiunea detaliului IV reflectă o evoluție a elanului 
metafizic, o căutare vitală a sacrului: „Dacă nu vezi 
nicăieri divinul / sub greutatea nopții / cum o să-l vezi 
în om”. Tot nevoia de credință şi căutarea dramatică a 
divinului în realul Nordului desacralizat („cerul gol”, 
„altare abandonate”) al unui veac dintr-un mileniu 
straniu este exprimată prin epitetele personificatoare din 
sintagmele: „ochii orfani de divin” şi „creierul tău orfan 
de divin” (poezia Ultimul orb din volumul Monograme 
pe pietrele Nordului din 2005). Ȋn această dezolantă 
realitate, Poetul continuă să se îndoiască – arghezian în 
rebeliunea metafizică, invocând cu durere Divinitatea, 
unic reper care dă sens Vieții, vital nutrient spiritual: „Nici 
nu vii spre mine, Doamne, nici nu Te / îndepărtezi. Te 
scufunzi în Tine cu fiecare strigăt / al meu ca și cum aș 
săpa cu strigătul în trupul Tău și nu dau nici de un fir de 
apă” (Ditirambi. Pe pietrele Nordului din volumul Alte 
poeme din Nord din 2007). Reținem, de asemenea, în 
acelaşi context metafizic al poeziei vulturesciene, 
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metafora unică a îndumnezeirii Poetului prin găsirea 
propriei Frumuseți absolute, sublimul de o măreție 
tulburătoare: „măcar azi, Doamne, lasă acest brad 
fulgerat / să fie curcubeul dintre mine și tine” (Pentru 
atâta frumusețe din volumul Aur şi iederă, 2011). 
Discuția metafizică revine, de această dată cu tristă 
resemnare, acceptând orice vicisitudine a destinului ca un 
dat divin de  necontestat în O ulcea cu semințe (din 
volumul Sigiliul Nordului, 2016): „Lătrat, vaiet, clipocit 
de ape, freamăt de / frunze, foșnet de rocii – mi le-ai luat, 
/ Doamne. Ele îmi vorbeau despre Tine. / La ce să-mi pun 
aparatul auditiv când / mi-ai putea despica pielița auzului 
/ doar strigându-mi numele?”. Ȋndoiala şi căutarea vor 
avea un răspuns, Poetul înțelege că rostul său este să 
reamintească semenilor că alta este adevărata cale, pentru 
ca într-un mai recent volum, Maladiile lămpilor din 
2019, simbolul oximoronic al „lămpii oarbe” să cuprindă 
în el toate semnificațiile cauzalității acestui veac bolnav, 
adică pierderea reperelor existențiale, a luminii Spiritului 
fără de care umanitatea nu poate dăinui: „prea multe lămpi 
oarbe, / încât drumul spre Nord nu mai duce spre Nord” 
(poezia purtând şi ea simbolic drept titlu primul vers dintr-
o tulburătoare poezie eminesciană Nu credeam 
să-nvăț...). Ȋntr-o inedită poezie (din volumul omonim ce 
avea să  apară în 2021 aproape concomitent cu antologia) 
Poetul devine şi mai tranşant, mai radical într-o lume 
agonizând, în care puțini mai pot discerne adevărul de 
minciună; eul liric pamfletar trage semnalul de alarmă, 
indicând sursa derutei –  pe „vânătorii de orbi”, adică cei 
care repudiază pe înțelepți, pe vizionari, - concomitent cu 
evidențierea credinței salvatoare: „Te-am văzut, Doamne, 
/ cu o mie de litere te-am văzut când am scris / până ce 
ochii mi-au sângerat, / de o mie de ori mi-au sângerat 
doar cenuși. / Asta nu văd vânătorii de orbi / jarul 
Ochiului Orb poate păstra ceea ce a văzut, / adânc, sub 
cenuși, / precum giulgiul i-a păstrat Mântuitorului Chipul 
Glorios” (Printre vânătorii de orbi). 

Putem astfel distinge, din panorama creației sale, 
două tonalități ce se opun în scrisul lui George Vulturescu, 
uneori suprapunându-se dramatic. Mai tributar 
postmodernismului, tonul parodic, al deconstrucției, apare 
în prezentarea citadinului cu toate tarele şi urâțenia sa, pe 
care le relevă încă de la început în personificări metaforice 
descalificante: „horcăitul robinetelor”, epitete sugerând 
absența spiritualizării: „cafenelele serbede” (în Generalul 
armatei moarte), metafore ale dezumanizării: „colcăitul 
pântecelui de animal / diform al râului” (în Oameni pe 
mal). Pamfletar de-a dreptul, tonul devine virulent atunci 
când semnalează societatea coruptă, servilă, lipsită de 
principii a confreriilor literare centrale unde pentru o 
recunoaştere unii sunt în stare de orice : „Ei tot mai cântă, 
tot cântă sperând să / urce pe podium” , atmosfera 
trădează olfactiv moartea valorilor reale: „duhoare de 
stârvuri”, în timp ce Poetul Nordului se autoizolează 
mândru în Munții care-i dau seva poemelor vii - ca într-
un „sicriu al singurătății” (Sicriul singurătății din 
volumul Monograme pe pietrele Nordului, 2005). Doar 
scenele cu prietenii poeți beneficiază de o uşoară ironie, 
uneori duioasă şi amară deopotrivă, sugerând statutul 
tragic, derizoriu al poetului într-o societate materialistă: 
„Credeți că într-un poem nu se intră precum într-o 
afacere”, „Apoi rămâne lângă un boschet, așa cum îi / 

stă bine unui geniu să vină în urma celorlalți...” (Viziune 
dintr-un oraș de Nord-Vest din volumul Oraşul de sub 
varul pereților, 1995). 

Celălalt ton, duios-tragic, transpare din rememorări 
ale ancestralului, al spațiului rural natal, purtând încrustat 
sentimentul apartenenței. Imagini ale sublimului 
corespund acestui topos, prin metafore unice ale sacrului 
organic, reintegrator, iarba fiind „serviciu divin” şi Nordul  
- stâlp viu al rezistenței prin credință şi tradiții „ca o inimă 
sub pietre” (Iarba e un serviciu divin), simbolul „pietrelor 
Nordului” susținând durabilitatea şi forța verbului poetic, 
fiind prezent şi etalonul de frumusețe dureroasă, sălbatică 
a „copacului fulgerat”, devenit etalon poetic personal: 
„Frumusețea era un copac fulgerat; / o frumusețe 
sălbatică nepotrivită pentru poeme”. Ȋn acest topos 
neatins de realul refractar, figurile celor din familie sunt 
redate cu emoție şi cu o sensibilitate remarcabilă, precum 
ultimele cuvinte imaginate ale bunicului Achim ce creează 
o imagine poetică alegorică a sublimului tragic şi sacru: 
„Se poate zbura, îmi zicea Moș Achim, / până și respirația 
unui om care moare / poate susține o aripă spre un 
cuib...” – cuvinte despre modul decisiv în care memoria 
înaintaşilor alimentează viziunea poetică, dându-i  
stabilitate şi forță; de asemenea, în evocarea onirică a 
mamei, tatălui şi surorii, Poetul aspiră spre o eternizare a 
acelei calde atmosfere de familie prin opoziția luminii 
nepieritoare a Spiritului la neîndurătoarea Moarte 
personificată (precum Timpul în sonetele shakespeariene): 
„Dacă am strânge toate lămpile din casele copilăriei 
noastre / oare moartea n-ar orbi să nu mai găsească 
drumul spre noi?” (Suntem aproape lămpi  din volumul 
Maladiile lămpilor). 

Toate aceste considerații despre opera lui George 
Vulturescu ne amintesc, deodată, de felul în care Dayan, 
personajul din nuvela omonimă a lui Mircea Eliade, 
căruia, în absența vederii obişnuite, dăruindu-i-se o putere 
magică a privirii profunde, interioare, descoperea salvarea 
omenirii prin puterea credinței şi a mitului; totodată, un 
personaj shakespearian, contele Gloucester din Regele 
Lear, pierzând vederea regăsea forța purificatoare a 
gândirii critice, dezvăluind adevăruri inaccesibile oricui. 
Ȋn acelaşi fel, la Poetul Nordului, simbolul central al 
Ochiului Orb îşi relevă pe tot parcursul antologiei, 
demonismul răzvrătirii – memorabilă în acest sens fiind 
alegoria gândirii critice ale poemului incomod: „Dacă 
auziți cuvintele lui ca un galop de cai / pe nisipurile 
arenelor / să nu credeți că nu trebuie să vă așteptați, / 
oricând, la o copită...” (inedita Quadriga), dar şi 
înțelepciunea regăsită în mitul Nordului dacilor liberi şi 
în credință: „Dumnezeu poate vindeca orbul, / dar nu 
poate vindeca orbirea” (din ineditul Printre vânătorii de 
orbi).  Deşi afirmă, tot într-o inedită poezie, cu modestie 
şi responsabilitate pentru funcția etică a actului creator: 
„Nu sunt un bun Orfeu”, „nici adevărul versului meu nu 
mai e de stâncă” (Privirea peste umăr), susținute mereu 
de veghea ochiului vizionar, cuvintele sunt astfel, în mâna 
lui George Vulturescu, o armă ce taie şi vindecă, 
asumându-si misiunea orfică sacrificială, în timp ce ne 
ajută să ne păstrăm nealterate demnitatea, onestitatea şi 
credința.
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Tramvaiul de turt[ dulce (Gavril Iosif Sinai)

Gela Enea

Adaptabilitatea, ca sursă și condiție pentru 
supraviețuire, este valabilă și în cazul lui Gavril Iosif 
Sinai, care deși absolvă Universitatea Lucian Blaga  
din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane, lucrează 
la Romgaz și, în  mai marele sau mai micul răgaz ce 
și-l permite, procedează la interogarea propriei ființe, 
ca apoi să formuleze răspunsuri lirice demne de lectura 
oricărui cititor experimentat. 

Debutul acestui autor, dincolo de aparițiile în 
diferite antologii, este marcat prin volumul Tramvaiul 
de turtă dulce, apărut în anul 2021, la editura clujeană 
Colorama. 

Primul text ce deschide volumul se  numește  
travaliu, titlu insidios, aproape îndepărtându-ne de 
tema poemului , unde se folosește pretextul purtării 
măștilor, apropos de vremuri pandemice, pentru a 
evidenția o distanțare sinonimă cu alienarea, cu 
propulsia înspre Iuda, în pofida  existenței unui 
Dumnezeu protector și permisiv (poate prea permisiv): 
“aduceți vindecare pentru noi / prinși în nevoințe I 
patimile / alungării din cărți / înapoi aduceți 
îmbrățișările / căci nu pot săruta cu masca / iuda  m-ar 
învăța / să ajung prin trădare / mort...” 

Aceeași tehnică a titlului sintetic și ambiguu 
regăsim în  textul intitulat  iubire,  nicidecum un poem 
erotic, așa cum am fi tentați să credem, ci, mai degrabă, 
un poem al credinței și al speranței, când  “s-a înverzit 
cerul din adierea sa / îngerii se tăvăleau prin viață/unul 
a tras cortina / gătit / rămâne soarele să facă față / 
alunecoaselor inimi de gheață (...) sărut chipul prin 
care sângele curge / din biblioteca divină cu suluri de 
oameni / scriși pe dinăuntru și pe dinafară”. 

Deși ulița inoculează cititorului falsa impresie a 
temei copilăriei sau măcar a plaiului natal, neapărat un 
sat pierdut dincolo de linia orizontului, unde zburdă 
copii fericiți,  totuși,  poemul nu  vorbește despre asta, 
ci despre “timpul nud / pitulat între lut și gândul 
tremurat / al unei ghidușii estetice”, ca abia în final să 
descoperim că “prinde bunicul ora de acasă/unde 
timpul întinde ceasurile copilăriei...” 

Cu tentă ușor avangardistă, puțin ruptă din 
filmele horror, ne apare  imaginea nepoților care 
zugrăvesc în ocru craniile strămoșilor, însă imaginea 
rămâne una puternică și se completaeză, în aceeași 
notă, cu cea a pădurilor “feliate” în stănescienele  
“noduri și semne”. 

Un fel de masă a tăcerii la care vin să se revadă 
generațiile este mesajul poemului ai noștri, din care 
transpar o undă de  melancolie și un sentiment de 
frățietate, căci Iosif Sinai cere brazilor “să-i cadă 
valahului doina în fuier / să scuipe și să sărute 
pământul / cu foc să-și ardă patima și urâtul”. 

Vacanța de vară devine un bun prilej al 
rememorării copilăriei aventuroase, petrecute pe ulițele 
satului, când fiecare băiat își este sieși cel mai 
important erou, tăgăduind oboseala alergăturii de peste 
zi, dar gata să primească binefăcătoarea  odihnă a 
somnului: “pe uliță seara reveneam / murdari cu 
pantalonii spintecați (...) miezul nopții ne prinde în pat 
/ îngerul lângă noi repeta / și astăzi mult m-ați alergat.” 

Există, în volumul lui Gavril Iosif, anume 
religiozitate, autorul se raportează deseori la 
Dumnezeu sau la Isus, valorificând  motive biblice 
precum măslinul, cupa, lutul. 

Această apropiere de misterul divin este posibilă 
ca urmare a inițierii din copilărie, când bunicul își 
învață nepotul să spună rugăciuni, apoi, ajuns la 
maturitate, cel inițiat știe cu certitudine că. “hegemonia 
nu se spală cu sânge de țapi sau / berbeci aduși la 
măcelărie”. (de pe linia frontului) 

Bunicii apar și în poemul din haiducie, de data 
aceasta  câmpul semantic este nuanțat cu termeni 
arhaici și populari: șerpar, furca, cioareci, straie, cufăr. 

Chiar și atunci când încearcă creionarea unui 
cadru natural, în tradiția pasteluljui, descrierea este 
dublată de meditația asupra relației Om-Dumnezeu, 
așa cum obervăm în poemul ruptură elegantă: “de 
fiecare dată cerul este albastru iar / soarele ține lumina 
în brațe/ca o plapumă întinsă cu gingășie / peste  
oameni (...) dumnezeu a pătruns pe aici / s-a înghesuit 
cu noi pe  pământ”. 

Aceeași temă se întrevede și în poezia din fuior, 
în care autorul mărturisește: “mi-au dat aripi clipele de 
rugăciuni/firul moale al îndoielilor / se asortează cu 
spălatul pe mâini/în apa  Babilonului”. 

Mitul fecioarei nu putea lipsi din volumul lui 
Gavril Iosif Sinai, dar poetul trece repede peste 
simbolistica religioasă pentru a clama o falsă puritate, 
cea a chipurilor din piață, a  ipocriților, explicația fiind, 
probabil, sintetic formulată în versurile: “noi vorbim / 
descifrăm / vindecăm/urmele cu pete de sânge. 
(fecioara) 

În poemul care încheie volumul, mai pun de rugă  
autorul se ipostaziază în  ființa vulnerabilă care, deși 
secondată de îngerul său păzitor,  simte că ruga i se” 
dezvrăjește” și că, asemenea cumpenei  de la fântână,  
un braț se înalță, pe cât poate celălalt să coboare, iar  
la Gavril Iosif Sinai, pe cât coboară îngerul, pe atât mai 
are sufletul de  urcat.  

Recomand  cititorilor Tramvaiul de turtă dulce 
care, în mod sigur, îl va duce pe autor înspre dorita 
întâlnire cu  lectorul, parcurgând  propriul drum spre 
deplina afirmare a celui care l-a construit cu migală și 
talent: Gavril Iosif Sinai.
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Nicolae Panait< Ziua verde

Cristina Scarlat

POVESTE. POETUL CA O PASĂRE CU  
TRILURI  GESTANTE 

 
Poezia - unicorn. Poetul - unicorn.  
Poeții trăiesc în țara lui Don Quijote. Cu unicornii. 

Ca unicornii. Vânând lebede cu penița și cântând pe 
arcușul vântului. Despletind curcubeie și tăvălindu-le 
în călimara privirii. Punându-și sângele zălog pe crusta 
gândurilor, dezvelite poetic dintr-o păstaie fantastă, 
mestecând-o în spumă de nor și de val și împletind cu 
ele povești pe care trebuie să știi cum să le dezvelești. 
Talentul de cititor poate salva poetul. Textele lui învelite 
ca bobul în păstaie, precum ceapa în cămășile ei, respiră 
doar când primesc aerul bine primenit al cititorului. 
Care, cu talentul lui de cititor, se scutură de zalele de 
rând și îmbracă armura fantastă de Quijote. Și joacă, 
respirând, rolurile poetului de pe hârtie. Cu unicornii. 
Ca unicornii. Învățând și el, cititorul, să vâneze lebede 
cu penița și să cânte pe arcușul vântului. Despletind 
curcubeie și tăvălindu-le în călimara privirii. Mixând, 
Șeherezadă, noi povești.  
 
POETUL. CU VISĂTORII  

 
Volumul „Ziua verde” al poetului Nicolae 

Panaite ne propune varianta donquijotescă a creatorului, 
a celui care vânează lebede cu penița și cântă pe arcușul 
vântului, încercând să surprindă nuanțele realității cu 
diapazonul respirării. 

Nicolae Panaite e un visător, ca mai toți poeții. 
Care, ca toți visătorii, trăind într-o lume paralelă 
realității, dar parte din realitate, filtrând-o altfel, cu alte 

organe ale sensibilității, ne propune cu verdicte finale 
partituri din cartea lumii, așa cum a citit-o și a simțit-o 
el, ca poet, care, înainte de a fi poet și visător, e un 
simplu om, o ființă care încearcă, surprinzându-și 
trăirile în fața lumii, pe ecranul ei uriaș, să și le explice, 
să le discearnă, să caute rădăcinile a tot ceea ce se 
împletește cu visul, cu respirația, cu viața de clipă de 
clipă, într-un alt ritm, totuși, rezonând sub un alt 
diapazon decât muritorul obișnuit: „Pe unde treci / aud 
muzica pământului / udând urmele tale. // Acordurile 
ajută lumina să nască, / apoi scutură partiturile peste 
noi. // Cu trupul tău /înveți aerul să cânte (...)” („Pe unde 
treci”, p. 31). 

Trei sunt axele pe care se centrează, arhetipal, 
discursul poetic al lui Nicolae Panaite, fixând osatura  
volumului „Ziua verde”: Singurătatea, Creația, 
Iubirea. 

 
SINGURĂTATE. SINGURĂTĂȚII. 
SINGURĂTATEA POETULUI DE CURSĂ 
LUNGĂ 

 
Singurătatea poetului e de cursă lungă. A oricărui 

poet! Poetul, deși trăitor în agora, aparținător unui grup, 
respirând, social, după reguli și cutume impuse, el este 
totuși, organic, altfel. El evadează, se sustrage prin 
imaginație, oricăror reguli și limite. Își impune alte 
reguli și limite. Își creează un univers în care poate să 
respire, în care poate să se explice și să explice, în care 
încearcă să se înțeleagă și să înțeleagă. Este un trăitor 
altfel, filtrează lumea diferit, distorsionează realitatea 
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reașezând-o, ca pe un puzzle, tocmai pentru a o înțelege. 
Poetul merge pe apă. Legile fizicii nu se justifică în arta 
poetică. În arta care încearcă să explice lumea și 
realitatea altfel, filtrată diferit. 

Poetul își face din singurătate un aliat. Un prieten. 
Un conviv la masa vieții:  „Singurătatea ce mă însoțește 
acum, / după ce și-a strâns cioburile, / s-a lungit cât 
strada Ștefan cel Mare. // Umbra ei / a acoperit 
Mitropolia (...)” („Singurătatea ce mă însoțește”, p. 20). 
Iar: „Singurătatea-mi s-a-ndoit / până ajuns-a ca un 
cerc, / din care eu, ca dintr-un schit, / să ies de-o viață 
tot încerc!” („Pe râul verbelor gestante”, p. 37). Ca să-
i supraviețuiești (poetic), trebuie să faci compromisuri 
singurătății, s-o îmblânzești, să mimezi con-viețuirea 
pentru a încerca, armonic, viețuirea, buna viețuire cu 
tine și cu restul lumii: „(...) Singurătății îi va fi atât de 
sete, / încât n-o să mai poată face un pas; / va cădea din 
picioare / ca un trup fără oase. / Vom vedea albinele 
cercetând locul...” („Mâinile tale întinse”, p. 12). Sau: 
„(...) singurătatea, / ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, 
/ mi-a dat peste mâini / și a urlat la mine s-o ajut să 
nască; / am fugit de parcă nu mai / aveam pământ sub 
picioare; /deși era lăuză, mereu o vedeam / când în urma 
mea, când înainte, / depinde încotro o luam / după ce 
îmi trăgeam sufletul.” („Vătaful singurătate”, pp. 14-
15). 

Ca apanaj al singurătății, umbra devine, și ea, un 
conviv: „Umbra” (pp. 22-23) „m-a dus în locul ei // 
Mânate de spaime și frig, / cuvintele, precum albinele 
lucrătoare, / vor alcătui un fagure; / prin hexagoanele 
lui / îmi voi cunoaște bătăile inimii / și mersul pe ape. 
// O sanie cu tălpile / de sânge / mă va încercui.” 

Poetul devine, în singurătatea-i, un vizionar: „Într-
o zi” (pp. 44-45) „(...) când totul / se va termina de spus, 
/ încât nici vindecările / nu ne vor mai îngădui, / te voi 
chema / până ce strigătul va lua / forma chipului tău / 
iar lampa cu sânge va arde.” Singurătatea este cămașa 
de Christ, cămasă de forță, cămașă de rezistență în fața 
realității, a timpului. Cu ea, poetul, se salvează, christic, 
din fața intemperiilor limitelor, regulilor și cutumelor 
sociale, istorice.  

 
FACEREA. POETICĂ 

 
Facerea poetică nu e cu nimic mai prejos decât 

nașterea pruncilor: durerea, travaliul, zămislirea unui 
text pot la fel de bine răsturna existența creatorului-poet. 
Limitele și sensibilitatea lui pot ajunge la extrem până 
când Textul-prunc zămislit vede lumina. A hârtiei. 
Travaliul e la fel de traumatizant pentru ființa 
vulnerabilă: „Aud plesnind / crengile nopții; / mâna în 
tremurare / lasă pe hârtie / înfățișările verzi ale 
insomniilor.” („Aud plesnind...”, p. 46). 

Sau: „(...) Mâinile-mi și acum / încă-s în 
vindecare, / după trecerea prin roțile spinilor, / prin 
roțile cernelei ce se poticnește / când azi cuvintele mai 
scot capetele / ca niște înotători tăindu-mi calea. // Ziua 
verde de acum / e așa de mică, / încât noaptea pare o 
imensitate, / iar stelele niște lacăte luminoase; (...) ” 
(„Ziua verde”, pp. 9-10). Poetul face corp comun cu 
textele sale, la fel precum mama cu pruncul său: 
„Poemului ce vine / încă nu-i cunosc înfățișarea, / i-am 

auzit doar vuietul, / asemănător unui viscol, / 
asemănător unei adieri. / Am înțeles / că placenta încă 
mai vrea / să-l ospăteze cu mine (...)” („Poemului ce 
vine”, p. 48). 

 
IUBIREA 
 

Iubirea n-avea cum, nici ea, să fie resimțită altfel 
decât distorsionat față de limitele și regulile realității: 
„Bine ai venit! - ți-am spus. / Lumini și umbre, / spaime 
și cicatrici / se întreceau în hazard. / Vântul închidea, 
deschidea fereastra, / șuierând je suis malade” („Să ne 
iubim absurd”, p. 64). E o cămașă care îmbracă ființa 
visătorului și-l împlinește cu alte urzeli. Diafan 
nevăzute. 

POETUL CA VISĂTORUL 

Nicolae Panaite, poetul,  ne demonstrează că 
visătorul face parte din lumea noastră, trăitor în ea fiind, 
că zilele lui și vârstele lui se adaugă la fel ca și restului 
lumii, dar că trecerea lor e filtrată și simțită și redată 
diferit. Că visătorul e și el, până la un punct, o ființă 
socială. Că viața lui curge în tonuri și nuanțe diferite. 
Că vânează lebede cu penița, el, inorog, în plin veac 
XXI, că zboară pe vânt și-i dibuiește simfoniile, că îți 
face castele din nisip și visează la Dulcinee, că  își 
construiește cazemate în care încearcă să 
supraviețuiască războiului realității cu armele-i proprii: 
Visul și Versul.
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Genoveva Logan< O carte despre “cei lipsiți de putere”

Alexandru Zotta

Deși colaborările ei la cele mai prestigioase  
publicații literare și mai ales cărțile ei de proză și poezie 
nu au trecut neobservate, unele fiind chiar distinse cu 
valoroase premii literare și culturale, Genoveva Logan 
rămâne o autoare nedrept de puțin cunoscută; și nu doar 
pentru că a scris puțin, ci mai cu seamă pentru că 
literatura ei cuprinde romane, povestiri și poezii ce se 
ocupă de existențe comune, aproape anonime, implicate 
sau angajate în acțiuni aparent lipsite de semnificații 
deosebite, deseori ignorate, dar care le dezvăluie 
convingător valorile spirituale, dimensiune prin care  
devin deținătoare ale unor puteri desconsiderate de 
lumea contemporană.  

La insistența colegei Olimpia Iacob, semnatara 
versiunii în limba engleză, am făcut unele însemnări  
despre poezia autoarei, devenite prefață la volumul 
Urme / Traces (Publishing, București, 2010), stimulat  
și de unele asemănări ale universului ei liric cu al 
poetului Adi Cusin, bun prieten al autoarei și coleg al 
subsemnatului la Liceul „Costache Negruzzi” din Iași.  

Mi-am procurat târziu volumul Puterea celor fără 
putere/ Il potere dei senzapotere, (Limes, Cluj-
Napoca, 2012, versiunea în limba italiană de Valeria 
Mocănașu), de la apariția căruia  s-a scurs aproape un 
deceniu. Poate nu aș fi revenit asupra lui dacă nu m-ar 
fi provocat articolul Trei peregrini strigați către patru, 
din revista Scriptor, (anul VII, nr. 7-8 / 79-80 /, iulie-
august 2021, pp. 81-82) în care autoarea evocă întâlnirea 
ei și a lui Ion Pogorilovschi, specialist renumit în 
cercetarea creației lui Brâncuși, cu poetul și prietenul 
Adi Cusin și soția acestuia, Fraga, la sfârșitul lui ianuarie 
2008, în fața Casei memoriale „Mihai Ursachi” din 
Grădina Copou. Evocarea acestei întâmplări reprezintă 
totodată mărturia celei relatate în povestirea Viața bate 
filmul din volumul menționat, confirmând astfel 
realitatea unor întâmplări care în povestire apar învăluite 
în mister și fantastic.  

 
Specializată în istorie, filosofie și psihologie, cu 

experiență valoroasă în cercetarea academică, autoarea 
învestește cu pricepere în creația artistică datele acestor 
cercetări prin care pune în lumină dimensiuni spirituale, 
etice și estetice, abordate mult mai rar, dacă nu chiar 
ignorate în creația literară a ultimelor decenii. 
Descoperite atât în viața generației în vârstă, cu 
deosebire din lumea rurală, în care prozatoarea face 
incursiuni de adevărată „arheologie a cunoașterii”, în 
teremenii lui Michel Foucault, cât și a multor 
contemporani din mediul citadin, acestea dezvăluie că 
existența nu se reduce numai la dimensiunea  confortului 
material; dincolo de acesta, care copleșește adesea ființa 
umană, acționează, scăpând de cele mai multe ori 
controlului rațional, puteri spirituale, nu neapărat 
fantastice, dar cu siguranță miraculoase. Acestea creează 

situații tensionate, deseori conflictuale, care determină 
comportamente și atitudini de o cuprinzătoare diversitate 
și, mai cu seamă, dezvăluie valori care conferă 
pesonajelor demnitate și putere. Întâmplările prin care 
trec acestea, fără a avea caracter spectaculos, deseori de-
a dreptul comune, obișnuite, alimentează serii de 
povestiri în care acționează personaje cu existență reală, 
aproape anonime de cele mai multe ori, dezvăluind 
resurse ale puterii de a depăși tensiuni dramatice și de 
salvare a ființei în situații liminare.     

Prozatoarea este atentă și exigentă nu numai la 
conținutul povestirilor, la dimensiunea lor tematică, 
dianoietică, în termeni aristotelieni, care cuprinde 
aspecte și elemente de credințe mitice și religioase, 
arhaice și moderne, toate amplasate în spații și momente, 
situații și comportamente realist concepute și prezentate 
cu o funcționalitate naratologică remarcabilă.  

Autoarea manifestă o exigență ridicată și față de 
condiția estetică a creației literare, urmare firească a 
experienței dobândite în volumele de proză și de poezie 
anterior publicate. Conștientă de dificultățile receptării 
actuale a creației literare, autoarea avansează, într-un 
instructiv Argument al volumului, câteva considerații 
genologice despre structura deosebită a povestirilor, în 
care a aplicat formule mai condensate ale mesajului 
fabulatoriu, urmărind declanșarea unei rezonanțe cât 
mai profunde și persistența cât mai îndelungată a 
sensurilor și semnificațiilor întâmplării narate în 
conștiința cititorului.  

Continuând o strategie aplicată și în volumele 
anterioare, inclusiv în cel de poezie, autoarea distribuie 
povestirile în trei părți; Ghemuri, Inserțiuni în timp, 
Priveliști care diferă prin conținutul ideatic, dar mai 
mult prin particularități estetice, naratologice. 
Considerând cu destul temei că povestirea este structura 
generativă a genului epic, autoarea o abordează și într-o 
anumită măsură o și performează, creind așanumitele  
ghemuri, / gomitoli, un fel de nuclee epice care 
prefigurează situații și comportamente ce generează 
sensuri și semnificații mai cuprinzătoare. Ca proze 
scurte, practicate pe larg și de postmoderniștii 
contemporani, acestea sunt structuri narative deschise, 
care provoacă și convoacă cititorul, un fel de „module”, 
în accepția cibernetică a termenului, păstrând 
posibilitatea combinării în ansambluri constituite pe alte 
dimensiuni, similare celor din „teatrul descompus” din 
creația inițială a lui Matei Vișniec. Ghemurile însă nu 
reies din descompunere, din „detrucția derrideană”, ci 
din proiectarea lor intenționat deschisă, aparent 
neterminată, în care nedesăvârșirea genologică 
facilitează perceperea potențialului lor reflexiv oferit cu 
generozitate cititorului îndemnat sau provocat să intre 
în rezonanță mai profundă și să reflecteze mai îndelung 
asupra celor relatate.      
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Cele mai multe ghemuri au subiecte din lumea 
rurală, dintr-un areal bine cunoscut autoarei încă din 
adolescență. Despre topografia acestuia edifică harta ori 
panoul holistic al lui Panțâru, clopotarul care ocrotește 
de ploi și furtuni satul și împrejurimile, cu un simț al 
acestei îndatoriri plătit în cele din urmă cu  viața: Că 
dacă a apucat a scăpa odată urgia, greu o mai aduce 
iar în limba clopotelor. Că lifta-i acu pe Roman, acu-i 
pe Muncel. El o abate spre Fărcășeni unde și-așa sunt 
numai râpi, nu mai are ce roade, dar iacătă c-a luat-o 
razna spre Cotnari unde nu-i an fără piatră. Și are acolo 
un văr pivnicer, vai de viile lor. Dinspre Săbăoani dacă 
vrea s-o cârmească – sat boieresc și subțire, oamenii își 
împart pământul cu brazda, câd s-a rupe un nor, e 
avarie cod absolut – apăi o scapă spre Hălăucești, sat 
mândru și cuprins, dar tăiat pe la mijloc de Valea 
Uitaților (...) așa că mai degrabă o sloboade  din 
clopotul mic spre Rudari, ori chiar spre Strunga, pe 
pădurile trainice unde n-are ce strica apa. (În cumpăna 
apelor). Sunt sate înșirate pe valea Siretului, râu cu 
însușiri miraculoase: Siretu-i altfel, nu-i ca alte ape care 
cresc, dau înapoi, dar de curs curg tot la vale. Siretul își 
caută coada. Ca un balaur și-o caută. Și-apoi dacă și-o 
găsi-o, atunci să vezi  poticneală!  

Structură de veche civilizație și cultură, satul 
românesc cunoaște acum un dramatic proces de 
destrămare. Odată cu transformarea într-o agricultură de 
fermieri, acesta încetează și de a mai fi o comunitate; fie 
dispare efectiv, fie se urbanizează, dar își pierde valorile  
tradiționale. Genoveva Logan prezintă aspecte 
edificatoare pentru acest proces dramatic. Majoritatea 
personajelor satului este  îmbătrânită. În special femeile, 
a căror psihologie o cunoaște aproape cu desăvârșire, 
păstrează o zestre de valori spirituale ce se dovedește  în 
cele din urmă salvatoare și revelatoare pentru demnitatea 
umană a sătenilor. Exemplară este figura bătrânei 

Stănița, mama lui Petrică Dascălu, din povestirea Cel 
care întoarce, una dintre cele mai substanțiale ale 
volumului. Viața acesteia e cuprinsă în puține cuvinte: 
Locuia singură de-un amar de vreme. Pe cel mort, răpus 
la Cotu-Donului, când micuții nu erau nici cât prispa, 
nu-l mai poate chema, nici plânge, și inima și ochii i s-
au uscat. Iar copiii dac-au crescut  - numai Cel de sus 
știe cu cât zbucium, – s-au dus care cum l-a ajutat 
mintea, nu avea dreptul să-i țină legați de bătrânețile ei, 
până s-o îndura moartea s-o strângă. Ajunsă în pragul 
sfârșitului Stănița descoperă o situație  revelatoare 
pentru condiția actuală a satului tradițional: Ca ea sunt 
atâtea în sat! Numai auzi că s-au dus, tot câte una, ba 
căzând din picioare la colacul fântânii când să ia  apă, 
ori la gura beciului când să dea scara-năuntru, ba 
găsite fără suflare după câteva zile chiar în patul lor, 
cine să-ți spună cum au murit? 

Titlul povestirii exprimă însă o credință puternic 
păstrată în conștiința comunității, poate dintr-o 
îndepărtată arhaicitate. În cuprinsul povestirii cuvântul 
„întoarcere” are mai întâi sensul de întoarcere a trupului 
bătrânei de pe o parte pe alta, ceea ce nu reușesc vecinele 
și prietenele acesteia, apoi cea întâmplată pe o vreme 
extrem de nefavorabilă, surprinzătoare pentru toată 
comunitatea, a sosirii fiului plecat de multă vreme,  dar 
mai cu seamă întoarcerea mamei de la drumul fără 
sfârșit, revenirea ei la viață odată cu întoarcerea fiului, 
act mai puternic și decât gesturile de o impresionantă 
omenie ale vecinelor și sătenilor și decât rugăciunile 
preotului. Simpla prezență a fiului, căruia îi transmite 
discret și un testament de exemplară condiție etică, o 
readuce la viață: „Se ridicase în capul oaselor, ședea 
rezemată de sobă, foarte liniștită, cu o expresie 
luminoasă pe chip”, situație ce îl uimește pe fiu: 
„Uimitor, ce poate face credința din om!” reflectează 
acesta în fața adevăratului miracol petrecut cu mama sa.  
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O putere impresionantă dezvăluie și figura 
bâtrânei Maria din povestirea Ora et labora, necuprinsă 
în rândul „ghemurilor”, dar foarte apropiată de structura 
acestora. După ce detaliază amănunțit mulțimea 
treburilor și răspunderilor ce-i revin într-o singură zi de 
vară, pe care le îndeplinește cu toate puterile ei, stăpâna 
casei, ajunsă la peste nouăzeci de ani, nu găsește alt 
moment de odihnă decât cel destinat  rugăciunii, și aceea 
fragmentată, măsurată pe nodurile rozariului. Acesta este 
vestit de clopotul de amiază când  Se opresc toți din 
treabă, care pe unde-l apucă vremea, se descoperă și-și 
fac semnul crucii. Este un moment de taină când se pun 
în cumpănă toate crugurile lumii de dincoace și de 
dincolo, vii deasupra – pământul este al celor vii – și 
morții dedesubt – pământul le e leagăn și tihnă, care 
dezvăluie întemeierile și cuprinderile cosmice ale 
credinței, continuitatea legăturilor ființei cu acestea, 
îndelungată cât întinderea veșniciei, atât cât poate fi ea 
percepută. Prin aceasta rugăciunea  conferă putere: Cât 
se roagă atâta e în putere, știe ea bine. Și are încă atâtea 
să-i ceară Celui de sus! Atâția se ațin pe listă! De cum 
îi deschid poarta întâi necazurile i le pun în brațe, și-
apoi bucuriile. N-are cuvinte să-i mulțumească bunului 
Dumnezeu pentru cât a primit, și în continuare trebuie 
să-i ceară, că tăvălugul se învârte, tot alte și alte nevoi 
ies la iveală, și toate în ograda ei  se adună, se cer 
biruite, 

Ora et labora, (Roagă-te și lucrează, a.z.) deviza 
credincioșilor creștini, catolici cu deosebire, este pe 
deplin ilustrată de viața de zi cu zi a acestei întrutotul 
venerabile bătrâne în jurul căreia se desfășoară viața unei 
bune părți, dacă nu a întregii comunități sătești.   

Fenomenul miraculos produce în ființa lui Petrică 
Dascălu, revelația rostului său de fiu al mamei și al 
satului, de continuator al acestei structuri de civilizație 
arhaică. Sub coroana teiului patriarhal acesta descoperă 
că Viața lui zgomotoasă, bombardată de provocările  
lumii secularizate din care venea i s-a derulat o  secundă 
prin minte, ca un film rupt; și totodată legătura vieții cu 
pământul, timpul când izvora din pământ o bucurie 
frustă, severă, pentru simplul fapt că există, și căuta 
peste tot un prilej să-și măsoare puterile. Acum are loc 
și amintirea strigătului primal, însemnând  Primul țipăt 
care a spart undele armonice din univers la intrarea (...) 
în lume, iar ecoul lui, reverberația acestui strigăt te 
ajunge din urmă când revii în centrul mandalei, și-ți 
comunică iar ce-ți urzeau parcele. 

Tipologic, alături de figurile de bătrâne înțelepte, 
satul mai prefigurează varianta unei noi categorii de 
„dezrădăcinați”, de dezmoșteniți actuali, desprinși de 
originile și rădăcinile ființei. Petre Dascălu, fiul 
Sevastiței, este cuprins de regretul pentru propria alegere 
a carierei care l-a îndepărtat de sat. În povestirea 
Pământ în pământ, cel care încearcă să revină în sat se 
vede respins, pământul moștenit de la părinți fiind 
transformat într-un drum, realitate ce nu mai poate 
întreține valorile ființei la care acesta încă mai aspiră, el 
însuși ajungând un dezrădăcinat modern, din cu totul alte 
pricini decât tipul tradițional al acestei categorii. Ritualul 
care cu poruncă din morți se cerea dus la îndeplinire se 
transformă într-un gest de despărțire  definitivă de locul 
și comunitatea de obârșie. Cum nu mai poate să iasă în 

fața tuturor cu inima în palmă, părăsește adunarea 
sărbătorească: a deschis poarta și a plecat definitiv. 

Personajul este respins, ajungând un 
„dezrădăcinat” actual, un „nime-n drum”, suportând 
rușinea de a nu se putea înfățișa cu demnitate înaintea 
consătenilor. 

În condițiile actuale lumea satului, încă păstrătoare 
de valori existențiale, etice și estetice, de o îndelungată 
prezență în spiritualitatea comunității, nu mai poate 
cunoaște o largă diferențiere. Relieful cel mai pregnant 
îl dobândesc figurile feminine, cu deosebire cele bătrâne. 
Fenomenul nu e izolat, prezintă apropieri cu lucrări de 
circulație universală, consacrate. Se pot  face întemeiate 
apropieri de romanele scurte ale lui Aleksandr Soljenițîn, 
Curtea Matreonei ori O zi din viața lui Ivan 
Denisovici sau de ale lui Valentin Rasputin Despărțirea 
de Mateora ori Bani pentru Maria, cu eroine 
purtătoare ale unui sistem de valori de înalt umanism  
exercitate permanent, inclusiv în condiții liminare. 

 
* * * 

În lumea orașului, inclusiv al metropolelor, tabloul 
celor fără putere, în realitate deosebit de cuprinzător, de 
diversificat și dinamic, ridică mult mai multe dificultăți 
în constituirea unei tipologii literare. Acești noi „umiliți 
și obidiți” ai istoriei moderne sunt prezentați în 
povestirile din ciclul Inserții prin vreme, multe relatând 
întâmplări petrecute în lumea abandonului totalitar, / 
unde nimeni pe nimeni nu strigă pe nume, cum o 
numește  autoarea prin câteva versuri proprii deosebit 
de expresive, folosite și ca un leit-motiv  al povestirii 
Te-am mai văzut undeva, al cărei  titluse repetă într-o 
compoziție de inspirație muzicală și augmentează 
semnificația de anomie și pierdere a identității sub 
presiunea unui regim de neîntreruptă suspiciune și 
supraveghere. Încercarea Laviniei Mihu, angajată la o 
școală de hipoacuzici, în consecința unor gesturi rebele 
anteriore, de a smulge măcar un zâmbet de pe fețele 
plumburii care gravitau în jurul ei , căutându-și axul 
lăuntric, este subtil apropiată de Războiul sfârșitului 
lumii al lui Llosa, având în vedere și apropiatul sfârșit 
al unei vremi de abandon totalitar, când numai natura, 
în nemărginita ei putere de regenerare, va reuși să-și 
diminueze la minimum eroarea. Soluția de supraviețuire 
sub clopotul de sticlă al totalitarismului rămâne pustiul 
singurătății sau  acceptarea condiției umilitoare. 

Pecetea abandonului totalitar se identifică în eșecul 
oricărei încercări de manifestare a demnității și 
personalității ființei. În povestirea Afaceri străine, 
demersurile Mariei Săvescu, asistentă la un concurs de 
admitere la Facultatea de Arhitectură, de a semnala o 
eroare în derularea acestuia, se lovește de indiferența 
tuturor celor care o acceptă, mai mult sau mai puțin 
conștient, devenind o adevărată zădărnicie. În final 
personajul simte nevoia unei purificări, efectuând o 
evadare în natură.  

Indiferența față de întâmplări dureroase se ascunde 
deseori sub perdeaua umorului relativizant până la 
anulare. Așa se întâmplă în povestirea E un câine în 
zăpadă, unde colegul stomatolog, personaj pitoresc și 
ingenios, preface figura animalului muribund într-un 
leopard, mare și alb, ridiculizând și desființând 
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umoristic obiectul compasiunii colegei Maria 
Gheorghiu, redată și de această dată prin langoarea 
monotonă a cunoscutului vers al lui lui Paul Verlaine. 

 În aceeași povestire apare și un personaj care 
prefigurează altă variantă de om fără putere: Pamfil,  
aulicul șef de trib,(...), un cap uimitor cu o memorie 
prodigioasă, în care încăpeau enciclopedii întregi,  
discursuri ale unor retori celebri, planuri de război,  
cânturi, clasoare și cifre, o memorie care îl incomoda  
uneori, îl împiedica să trăiască în prezent, făcea din el 
un inadaptat, un Outsider, așa cum despre unele păsări 
se spune că din cauza aripilor lor prea mari nu se pot 
acomoda vieții terestre, ori despre pachidermele  uriașe 
pregătite să întâmpine alte  timpuri decât cele de acum,  
întârziate inexplicabil printre noi, ridicole într-un fel,  
dar obligându-te prin simpla lor prezență să te oprești, 
să le aduci discretul tău elogiu. . Personajul reprezintă  
tipul renumitului „om de prisos” convocat de autoare în 
lumea totalitară. De altfel autoarea nu ignoră statutul 
cultural al personajelor, unul dintre ele ajungând numai 
până la renaștere, fără să-și asume nimic din această 
epocă de afirmare a personalității și creativității, epoca 
medievală constituind un nivel cultural sugestiv pentru 
condiția vremii de abandon totalitar.     

Substanțială și deosebit de actuală este povestirea 
Albastu de Prusia, în care se prefigurează un alt tip de 
om fără putere: Telespectatorul, produs și victimă a 
civilizației informaționale actuale. Printr-un calcul  
eronat ab inițio, dar descoperit mai târziu, datorită 
ignorării unei simple relații aritmetice între cifre cărora 
le exploatează semnificațiile numerologice, cu incertă și 
enigmatică acoperire în realitate, acesta elaborează o 
interpretare proprie a evenimentului din SUA de la 11 
Septembrie, implicând printre autorii atacului și 
victimele înseși, dar și etnii și națiuni întregi, fără nici o 
implicare a acestora în eveniment. Povestirea include 
cunoștințe savante, supuse unei caracterizări lucide, care 
le dezvăluie eroarea, stimultă abundent de practicile 
știrilor false, atât de răspândite în zilele noastre, încât  
omul comun, fără posibilitatea unui control personal, le 
poate accepta; mai mult, acestea devin un model de 
interpetare a realității și de elaborare a propriilor 
perecepții și opinii, de o subiectivitate cu o diversitate 
largă de alternative, destul de greu de adus la unitate 
tipologică. Replica autoritară a unui personaj suspectat 
de comportament defectuos, dus cu steaua, expresia 
albastru de Prusia anulează eforturi și încercări de 
discurs neconvingător respingându-le categoric. În 
sensul ei contextual expresia implică descalificarea, ca 
imaginară și fantezistă, a unor asemenea încercări 
menite să propulseze în opinia comună interpretări false, 
nerealiste.  

Se prefigurează astfel ca variantă tipologică a 
seriei celor lipsiți de putere o victimă a acestei civilizații 
artificiale, Telespectatorul, exponentul unei categorii 
extrem de cuprinzătoare de indivizi care nu-și confruntă 
convingerile nu numai cu realitatea obiectivă, dar nici 
cu rațiunea proprie, ajungând, prin exploatarea  
exclusivă a resurselor introspecției, să se înșele și pe ei 
înșiși, printr-un transfer psihologic, o convertire la 
propria imaginație.  

Învăluirea realității în mister, pentru care autoarea 
exploatează cu pricepere și măsură totdeauna potrivită 
datele antropologiei și psihologiei abisale, ale credințelor 
mitice și religioase păstrate în memoria comunităților 
rurale îndeosebi, dar și cele din miturile false proliferate 
de civilizația informației actuale, cu prea puțin 
cunoscutele și păguboasele lor efecte, creații ale unei 
imaginații afectate de fake news, este o trăsătură 
importantă a scrisului Genovevei Logan.  

O întâlnim și în povestirile cu subiect din 
experiența proprie, unde pune în evidență tocmai zona 
misterioasă a vieții și lumii. Viața bate filmul e varianta 
literară a mărturisirii din articolul amintit la începutul 
acestor însemnări. Relatarea realistă a ficțiunii nu ignoră, 
dimpotrivă accentuează prin insolitare avertismentul 
venit de dincolo de percepția rațională: la întâlnirea celor 
patru prieteni apar surprinzător doi cai și doi câini, 
perechi pentru cele patru persoane  menționate în articol, 
devenite personaje ale povestirii. Animale cu funcție 
psihopompă în spiritualitatea poporului român, acestea 
aduc mesaje din lumea de dinncolo, necesar a fi 
descifrate printr-o hermeneutică de ordin antropologic. 
Apariția lor enigmatică devine perturbatoare pentru 
poetul Adi Cusin, devenit personaj, care renunță la 
discursul prilejuit de aniversarea zilei de naștere, în fața 
Casei memoriale Mihai Ursachi, poetul și prietenul celor 
patru. Privite ca aspecte miraculoase, suspectate rațional, 
ele fac parte din realitatea spirituală a unor comunități  
tradiționale. 

Tezaurul de credințe populare care întrețin 
misterele lumii și vieții și contribuie la destinul ființei 
este folosit cu ingeniozitate și în textele denumite 
Priveliști. Deși acordă un spațiu mai larg descrierii, 
acestea constituie tot un fel de povestiri, au la bază 
nuclee epice, dezvoltate atât cât permite echilibrul 
necesar și perceput cu exactitate de autoare între 
descriptiv și narativ. Deși numite Priveliști ele conțin, ca 
în pastelurile lui Alecsandri, întâmplări care înviorează 
și umanizează spațiul, chiar și atunci când acesta este 
monoton, ca în cea numită Alb, sau ca în Kairos, unde 
un porumbel voiajor aduce comunității o informație 
salvatoare. Plasată spre sfârșitul volumului povestirea 
este oarecum simetrică față de Mielul pretimpuriu, de 
la început, cu un final pe cât de surprinzător, pe atât de 
benefic: apariția animalului inocent pune capăt șirului 
de neînțelegeri între vecini. E de apreciat totodată și 
umorul, deseori popular, niciodată vulgar, care 
amendează probabilitățile devenirii dramatice și întreține 
o așteptare salvatoare.  

Între povestirile volumului sunt câteva care ar 
merita un comentariu in extenso, revelând 
corespondențe mai greu perceptibile între dimensiunile  
fizice și metafizice ale vieții și ființei, în special când 
acestea se raportează la contextul supraîncărcat de stări 
conflictuale, reale și virtuale, din abundență aduse în 
actualitate de procesul de schimbare a civilizațiilor pe 
care nu numai societatea noastră, ci întreaga omenire  îl 
trăiește în prezent. Ele necesită însă și o avansată 
pregătire de specialitate și un spațiu mai cuprinzător, dar 
prefigurează câteva aspecte foarte importante ale acestui 
proces.
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Postfa\[< Constantin Lucaciu, o figur[ istoric[ necunoscut[

Dumitru P[curaru

         Dac[, `n fa\a unui titlu at]t de general, „Biserica, 
:coala ;i Armata”, treci dincolo de prejudec[\i, 
compar]nd aceast[ lucrare cu alte lucr[ri pe acelea;i 
teme, f[c]nd abstrac\ie de numele relativ necunoscut al 
autorului, ajungi la concluzia c[ te afli `n fa\a uneia 
dintre cele mai  profunde, ;i oneste, analize care s-a scris 
vreodat[ `n limba rom]n[ despre cele trei institu\ii pe 
care se fundamenteaz[ un stat ;i o na\iune< biseric[ – 
;coal[ – armat[.  
         Greu `ncadrabil[ `ntr-un anume gen, ce este 
„Biserica, :coala ;i Armata”? Cine este autorul ;i `n ce 
context istoric a scris acest  „studiu comparativ `ntre 
Rom]nia liber[ ;i \[rile rom]ne subjugate”? 
         Autorul este Constantin Lucaciu, un simplu preot 
de \ar[, iar lucrarea, `mp[r\it[ `n trei capitole de sine 
st[t[toare, este o analiz[ `nc[ actual[, bazat[ pe o 
cunoa;tere `n profunzime a contextului istoric general 
european, a culturii celor trei provincii rom]ne;ti, a 
spiritului ;i psihologiei poporului rom]n aflat mereu 
sub presiunea cultural[,  agresiv-na\ionalist[, a vecinilor 
din toate cele patru puncte cardinale ;i, uneori, chiar din 
interior.   
          Oper]nd cu concepte generale, Constantin 
Lucaciu pune fa\[-n fa\[ rom]nismul ;i rom]nitatea, 
etap[ dup[ etap[ istoric[, r]nd pe r]nd, cu slavismul, cu 
maghiarismul expansiv mai cu seam[ `n timpul 
dualismului austro-ungar, cu germanismul din 
Bucovina, cu procesul de rusificare din Basarabia, cu 
s]rbizarea rom]nilor b[n[\eni, datorit[ apartenen\ei la 
Mitropolia de Carlovi\, cu rutenizarea rom]nilor 
maramure;eni ;i de prin p[r\ile s[tm[rene ;i ale 
Cri;anei, prin intermediul Episcopiei de la Muncaci. 
Evident, de o analiz[ critic[, nemiloas[, are parte, 
elinismul, grecismul, levantismul „p[gubos ;i corupt” 
din provinciile dun[rene. Pus `n slujba intereselor 
dinastiei Habsburgilor „vicleni”, nu se bucur[ de prea 
mult[ apreciere din partea autorului nici catolicismul, 
`n formele lui de manifestare politice, dar nici 
calvinismul ;i luteranismul `mbr[\i;at `n mas[ de 
unguri.  
         O lucrare complex[, un studiu aplicat pe o realitate 
pe care o cuno;tea nemijlocit `ntr-o perioad[ de extrem[ 
manifestare a na\ionalismului care a `ntunecat sf]r;itul 
de secol 19, ;i p]n[ la urm[ a provocat primul mare 
carnagiu mondial.   
         Prezentarea celor trei institu\ii fundamentale 
pentru existen\a unui stat, a unei na\iuni – biserica, 
;coala ;i armata – nu este dec]t un pretext pentru a 
explica modul `n care a evoluat cultural poporul rom]n, 
ap[r]ndu-;i nu at]t grani\ele geografice, c]t 
rom]nitatea. Un termen drag autorului, „rom]nitatea” 
nu se confund[ cu rom]nismul, acesta din urm[ av]nd 
o important[ component[ na\ionalist[, care presupune, 
`n caz de primejdie ;i punerea m]inilor pe arme.  

         Dincolo de vitregiile istoriei, elementul de 
continuitate al unui popor fiind credin\a, rom]nitatea 
este ceea ce r[m]ne ve;nic, „Credin\a poporului rom]n 
deriv[ de la Roma, de unde deriv[ ;i rom]nitatea 
noastr[”, scrie Constantin Lucaciu, `n buna tradi\ie a 
:colii Ardelene.  
         Pentru a fi perfect `n\eles, autorul precizeaz[< „Sub 
denumirea de Biseric[ nu `n\eleg aici cl[dirile modeste 
ori m[re\e, bisericu\ele de lemn sau bisericile 
monumentale cu care s-a `mbog[\it acest popor rom]n 
;i aceste \[ri invidiate ;i dorite de at]tea neamuri, ci 
`n\eleg organiza\ia vie\ii ei, organismul vie\ii suflete;ti 
a poporului.” Cu o siguran\[ n[scut[ dintr-o vast[ ;i 
elevat[ cultur[, cu o precizie a termenilor care `nl[tur[ 
impresia de desuet, Constantin Lucaciu abordeaz[ 
ortodoxismul rom]nesc – unit ;i neunit –ca un tot 
unitar, f[c]nd oneste, dar profunde judec[\i de valoare 
asupra celor „dou[ aripi ale bisericii na\ionale 
rom]ne;ti” f[r[ niciun complex.  
 

* 
         Ap[rut[ `n anul 1915, `ntr-un Bucure;ti prins deja 
de febra r[zboiului iminent, „Biserica, :coala ;i Armata” 
nu a fost reeditat[ niciodat[ p]n[ acum. „Este riscant ;i 
poate inoportun s[ te ocupi de chestiuni cu totul ie;ite 
din cadrele preocup[rilor actuale” – nota autorul `n 
„Cuv]ntul `nainte” al edi\iei ap[rut[ la Institutul Grafic 
Sfetea. Momentul nepotrivit, ca ;i moartea prematur[ a 
autorului, `n anul 1920, pot fi motivele   pentru care 
cartea nu a fost niciodat[ reeditat[. Dup[ r[zboi altele 
au fost priorit[\ile.  
         F[r[ punerea `n context istoric, f[r[ cele peste 
dou[ sute de pagini preg[titoare, alese cu grij[ din presa 
vremii de Adriana Zaharia, ar fi fost de-a dreptul 
imposibil s[ ne facem o imagine clar[ at]t despre 
Constantin Lucaciu ;i, `n bun[ parte, despre tumultoasa 
epoc[ `n care a tr[it.  
         F[r[ un material preg[titor, ar fi fost de ne`n\eles 
un proiect uria; precum „Un smerit memoriu”. Smerit 
doar prin limbajul liturgic `n care este `mbr[cat, 
„Memoriul” este `n esen\[ o gigantic[ proiec\ie 
subversiv[ g]ndit[ de preotul Constantin Lucaciu, un 
proiect curajos  care propunea organizarea ;i 
mobilizarea   a peste un milion, poate chiar dou[ 
milioane de rom]ni `n „cununi” ;i reuniuni form]nd 
astfel „o uria;[ armat[” menit[ s[ salveze rom]nitatea 
`ntr-o Transilvanie prins[ `n jocul na\ionalismelor ce 
deja `nv[luiser[ crespusculara lume a anacronicului 
Imperiu Austro-Ungar.  
         Abil, preotul Constantin Lucaciu `;i 
fundamenteaz[ proiectul cit]nd pasaje `ntregi din Papa 
Leon al XIII-lea. Pe dispozi\iile Pontificelui Roman din 
anul 1900 prin care cre;tinii erau `ndemna\i s[ `nfiin\eze 
institu\ii de binefacere ;i `ntr-ajutorare.     
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         Abord]nd un subiect aparent minor av]nd `n 
vedere lipsa de notorietate postum[ a personajului s[u, 
un simplu preot de \ar[, al c[rui singur merit, p[rea s[ 
fie doar faptul c[ era fratele dr. Vasile Lucaciu, plas]ndu-
l   pe Constantin Lucaciu `n mijlocul evenimentelor 
timpului s[u, jurnalista Adriana Zaharia, istoric, 
doctorand cu o lucrare despre dr. Vasile Lucaciu, pentru 
a creiona portretul unui personaj aparent secundar, face 
un lucru extrem de simplu la prima vedere, dar extrem 
de complicat `n practic[< cerceteaz[ presa vremii,   
rom]neasc[ ;i maghiar[, extr[g]nd noti\e, articole, 
opinii, atacuri la adresa  incomodului preot, dezvolt]nd 
pas cu pas imaginea unui personaj istoric, demitizat, 
f[r[ aureol[, dar fascinant, prezentat frust, exact a;a 
cum era  descris `n publica\iile vremii, rom]ne;ti, dar 
mai ales maghiare.  
         F[r[ obi;nuita fervoare care `nso\e;te de obicei 
studiile dedicate celor care s-au remarcat ca „lupt[tori 
pentru drepturile rom]nilor transilv[neni”, departe de 
a fi o biografie roman\at[, f[r[ preten\ia de a concura cu 
lucr[ri similare dedicate unor personalit[\i istorice 
marcante, lucrarea Adrianei Zaharia,   „Constantin 
Lucaciu – o figur[ istoric[ necunoscut[” are meritul de 
a prezenta `ntr-o manier[ obiectiv[, rece, pe alocuri 
distant[,  fr]nturi din via\a ;i activitatea unui biet pop[ 
de \ar[. ~n acela;i timp abordeaz[ ;i un subiect mereu 
sensibil, rela\iile tensionate dintre rom]nii ;i maghiarii 
din Transilvania brodate pe povestea unui simplu, unui 
oarecare preot de \ar[.  
         Constantin Lucaciu, a;a cum  rezult[ din aceste 
pagini,  apare ca un personaj de o surprinz[toare 
modernitate, nu doar total ancorat `n problematica 
vremii sale, ci ;i ca un adev[rat „profet” al singurului 
viitor previzibil ca urmare a modului `n care guverna 
anacronicul guvern budapestan, asistat pasiv de la fel de 
anacronica politic[ vienez[ a sf]r;itului de secol 19 ;i 
`nceput de secol 20.  
         Nici istoriografia, nici memoria colectiv[ nu l-a 
a;ezat pe Constantin Lucaciu, de;i momorandist 
`nfocat, dedicat cauzei, al[turi de marile figuri istorice 
din Transilvania sf]r;itului de secol 19 ;i `nceput de 
secol 20. De;i, dup[ cum reiese din vasta documenta\ie 
care precede cele dou[ lucr[ri ale preotului Constantin 
Lucaciu, „Un smerit memoriu” ;i „Biserica, :coala ;i 
Armata”, acesta s-a aflat mereu `n preajma unui George 
Pop de B[se;ti, Teodor Mihali, Aurel Laz[r, Octavian 
Goga, Iuliu Coroianu, ;i mai ales de fratele s[u, dr. Vasile 
Lucaciu.    
         Nici pe departe un personaj secundar, departe de 
a tr[i  `n umbra ;i hr[nindu-se din faima celebrului s[u 
frate, a;a cum era prezentat de adversarii lui `n presa 
vremii, Constantin ne apare ca un extrem de important 
pion, un subtil organizator, un adev[rat instigator, activ 
;i inventiv, care, la fel ca al\i „propagandi;ti valahi”, `n 
special preo\i ;i `nv[\[tori, preg[teau terenul pentru 
reuniuni, pentru `ntrunirile populare din preajma ;i din 
timpul alegerilor.  
         ~n fond, preo\i ;i `nv[\[tori precum Constantin 
Lucaciu au preg[tit terenul pentru ceea ce aveau s[ 
`nf[ptuiasc[ personalit[\ile marcante, liderii rom]nilor 
ardeleni recunoscu\i pentru aportul lor la unirea 

Transilvaniei cu Rom]nia. Numai c[ istoria i-a l[sat pe 
dinafar[.  
         Este suficient s[ deschizi cartea la `nt]mplare 
pentru a da peste o `nt]mplare neobi;nuit[, peste un 
pasaj memorabil. Lucrarea Adrianei Zaharia este mai 
mult dec]t o simpl[ biografie a unui personaj considerat 
marginal< este o cuprinz[toare privire asupra unei epoci 
din care  deseori s-a re\inut doar str[lucitoarea ei 
suprafa\[, ignor]ndu-se combustia intern[, munca de 
albinu\e harnice a preo\ilor ;i `nv[\[torilor anonimi. Pe 
m[sur[ ce parcurgi textele, articolele, noti\ele din ziare, 
mai ales din cele de expresie maghiar[, ajungi la 
concluzia c[ „Fratele Constantin” nu este   deloc un 
personaj secundar, de neglijat. Ca ;i pe fratele s[u, presa 
maghiar[ `l urm[re;te pas cu pas.  
         Pe Constantin Lucaciu `l g[sim `n cele mai diverse 
`mprejur[ri.  ~l g[sim implicat `n alegeri,  `l g[sim ;i `n 
centrul  alterca\iilor dintre aleg[torii maghiari ;i rom]ni 
de la C[r[;eu, alterca\ie soldat[ cu patru mor\i, to\i 
rom]ni, ;i zeci de r[ni\i de ambele p[r\i. Se implic[ `n 
cazul studen\ilor exmatricula\i de la institutul teologic 
din Oradea. ~l g[sim ;i `ntr-un raport al poli\iei secrete 
adresat comitelui S[tmarului Csaba Adorján, care la 
r]ndul lui `nainteaz[ raportul primului ministru de la 
Budapesta, care `nt]mpl[tor se numea Lukács László, 
prin care acestuia i se aducea la cuno;tin\[, ca `ntr-un 
veritabil document al fostei Securit[\i comuniste, c[ la 
banca Aurora din Baia Mare a avut loc o `nt]lnire 
secret[ a frunta;ilor valahi.  Se surprinde partea cu 
adev[rat subversiv[ a ac\iunilor memorandi;tilor, `n 
special a preo\ilor.  :i toate acestea le afl[m din presa 
maghiar[.  
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         De altfel presa de expresie maghiar[, foarte bine 
scris[, se remarc[ prin tonul b[;c[lios, printr-o fin[ 
ironie, dar care, p]n[ la urm[,  datorit[ tentei 
dispre\uitoare, a reu;it s[ dea tonul ;i culoarea spiritului 
vremii. A adus presa maghiar[ din perioda dualismului 
prejudicii imaginii de ansamblu a Imperiului Austro-
Ungar? F[r[ `ndoial[.  
         ~n acela;i timp, aceea;i pres[ excesiv politizat[, dar 
;i foarte personalizat[, cu gazetari de mare talent, 
reflect[ `n cel mai `nalt grad modul `n care un 
Constantin Lucaciu, `n particular, liderii rom]nilor `n 
general, erau percepu\i de adversarii politici, de 
guvernele de la Budapesta.  
         Calitatea literar[ a presei maghiare nu face 
obiectul acestei lucr[ri, dar trebuie totu;i remarcat[ 
calitatea deosebit[ a scriiturii, `n esen\[ subiectiv[, dar 
deseori deosebit de necru\[toare ;i la adresa 
guvernan\ilor, a autorit[\ilor locale, a func\ion[rimii 
obediente, ;i nu mai pu\in corupte dec]t 
politicienii. Privit[ din perspectiva  materialelor de pres[ 
prezente `n aceast[ lucrare, Austro-Ungaria ni se 
`nf[\i;eaz[ ca o construc\ie politic[ al c[rei unic scop 
final p[rea s[ fie genocidul cultural al na\ionalit[\ilor, 
altele dec]t cea maghiar[. 
         Cum altfel s[ fie interpretat episodul 
exmatricul[rii celor 16  studen\i rom]ni de la Seminarul 
teologic catolic din Oradea doar pentru c[ vorbeau `ntre 
ei, deci `n privat, `n limba rom]n[? Constantin Lucaciu 
profit[ de ocazie ;i anun\[ c[ `;i doneaz[ salariul de 
preot pe un an pentru  `nfiin\area unui institut teologic 
`n limba rom]n[. Desigur, autoarea nu face astfel de 
comentarii, limit]nd-se s[ scoat[ la lumin[ acest episod, 
important pentru creionarea portretului personajului 
s[u.  
         P]n[ la urm[ presa maghiar[ avea dreptate. Cu 
adev[rat Constatin Lucaciu a fost un autentic instigator, 
cu o intens[ activitate subversiv[, cu at]t mai periculos 
cu c]t, sub sutana de preot, sub pelerina comandat[ 
special de la Roma, se ascundea nu numai un abil 
organizator de reuniuni culturale, cu substrat subversiv, 
ci ;i un inventiv om de afaceri, cu remarcabil spirit 
antreprenorial. A;a cum, de altfel,  s-au dovedit elitele 
na\ionalit[\ilor din Imperiu `nfiin\]nd b[nci, f[c]nd 
comer\, spre deosebire de auto suficienta aristocra\ie 
maghiar[, tributar[ unor etichete de tip medieval, 
baluri, v]n[toare, c[l[rie.    
         Preotul Constantin, la fel ca noua burghezie a 
na\ionalit[\ilor din imperiu,  fondeaz[ „cooperative” `n 
care, pe l]ng[ rom]ni, atrage „ac\ionari” maghiari ;i 
;vabi, `n final reu;ind s[ ob\in[  ;i voturile acestora, spre 
insatisfac\ia partizanilor partidului de 
guvern[m]nt. Intr]nd `n consiliul comitatului S[tmar, 
este unul dintre cei mai incomozi consilieri, pretinz]nd 
presei maghiare, agresivei publica\ii Szamos, s[ fie 
obiectiv[ ;i echidistant[. Aceea;i pres[ maghiar[, acela;i 
ziar Szamos, care `l urm[rise cu ostilitate ani de zile, 
`ntr-un moment de gra\ie, `n num[rul din 1 septembrie 
1914, `i schi\eaz[ autorului lucr[rii „Biserica, :coala ;i 
Armata” un memorabil portret< „Lucaciu Constantin 
este preot român la Craidorolț, paroh – și conducător al 
poporului său – cunoscut în arii largi. Noi l-am văzut 
doar o singură dată, `n fug[, și ne amintim și 

azi trăsăturile lui nobile. Capul, trăsăturile inteligente 
ale feței, ie;eau `n eviden\[ din `ntreg anturajul, 
aduc]ndu-ne aminte de cardinalii evului mediu și de 
figurile unor personalități în sutane care rezolvau soarta 
patriei lor.” 
         :i scrisul s[u, mai cu seam[ `n capitolele „Biserica” 
;i „:coala” are ceva din misterul, din metafizica 
legendarelor figuri de c[lug[ri apleca\i deasupra vechilor 
manuscrise. Astfel `i scrie el nepotului Epaminonda aflat 
la Roma< „Te rog, drag[ Epaminonda, trimite-mi de po\i, 
c]t de-ngrab[ o mostr[ de un «rokk» «kepeneag» 
(palton) sau cine ;tie cum `l numi\i acolo. Vreau s[-mi 
fac un atare «kepeneag» cu  croitorul, ;i  mi-ar place s[ 
fie dup[ forma aceea ce poart[ mul\i preo\i, mai ales 
monsegnieuri< cu dou[ gulere mari ;i lungi p]n[ tocmai 
la c[lc]i. Vorbe;te, te rog, cu croitorul institutului 
vostru, ;i el va procura o atare mostr[ sau form[.” 
A;adar,   preotul   Constantin Lucaciu, oarecum 
minimalizat de Nicolae Iorga, avea o anumit[ viziune, 
nu lipsit[ de o oarecare vanitate, nu doar fa\[ de propria 
lui imagine, ci ;i a monahului, a p[storului de suflete, a 
celui ce `nva\[ ;i transmite la r]ndul lui `nv[\[tura mai 
departe.   
         Acest preot activist scrie una dintre cele mai 
frumoase pagini despre `nceputurile ;colilor `n 
m[n[stiri, care nu erau  doar „loca;uri de retragere 
evlavioas[ spiritual[, ci ;i focare de cultur[ ;tiin\ific[, 
mai ales moral[, teologic[ ;i bisericeasc[”. M[n[stirile, 
scrie autorul nostru, sunt  „adev[rate focare de 
inteligen\[ ;i cultur[” `n care monahii nu erau „numai 
autori ;i scriitori copi;ti, ci se fac ei `n;i;i tipografi. Unii 
sunt turn[tori de litere, al\ii culeg[tori, al\ii gravori, care 
fac uneori lucruri admirabil de frumoase ;i dai de c]te 
o gravur[, care arat[ pe maestrul artist `n cel mai `nalt 
`n\eles al cuv]ntului.” Oamenii ace;tia, c[rora fratele 
Constantin le dedic[ una dintre cele mai frumoase 
pagini scrise vreodat[ despre ei, probeaz[ c[ `naintea lor 
au fost al\ii de la care ace;tia la r]ndul lor au `nv[\at. 
Astfel, Constantin Lucaciu `mpinge `nceputurile ;colilor 
rom]ne;ti `nainte de Vasile Lupu.  
         Nu este lipsit[ de interes scrisoarea lui Constantin 
Lucaciu publicat[ `n Voin\a Na\ional[, din 5/17 iunie 
1893, pe prima pagin[, `n urma vizitei pe care i-o face 
fratelui s[u Vasile `n `nchisoarea din Satu 
Mare. Descrierea condi\iilor `n care era `ntemni\at dr. 
Vasile Lucaciu, nu este exclus s[ fi stat la originea 
„Doinei lui Lucaciu”. Noti\ele din ziare, dar ;i articolele 
de fond, scrisorile de familie, cele dou[ lucr[ri „Un 
smerit memoriu” ;i „Biserica, :coala ;i Armata”   
concur]nd la  `n\elegerea contextului istoric `n care a 
tr[it Constantin Lucaciu, `ntregesc imaginea unui 
personaj fascinant, care a tr[it `ntr-un moment istoric 
la fel de fascinant ;i provocator.  
         Av]nd `n vedere lipsa de notorietate a lui 
Constantin, un simplu preot de \ar[ al c[rui singur 
merit, p]n[ acum, p[rea s[ fie doar faptul c[ era fratele 
dr. Vasile Lucaciu, plas]ndu-l   `n mijlocul unor 
evenimente de regul[ scandaloase, Adriana Zaharia, 
reu;e;te s[ schi\eze un adev[rat arhetip al preotului de 
\ar[, `nv[\[tor ;i `ndrum[tor al poporului din perioada 
Memorandului, ;i nu numai. 
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Radu Sergiu Ruba

Uite-l pe Ruba  
 
 
Uite-l de pildă pe Ruba 
face și el poezie! 
 
O face 
n-ai cum să spui că o scrie 
de vreme ce nu-și vede scrisul. 
 
Versurile însă i le poți citi pe ziduri 
prin ziare 
pe uși închise 
ajung și-n cărți. 
 
Pleacă pesemne din el nevăzute 
niște cuvinte  
se strâng laolaltă ca-ntr-o pâlpâire 
cât să vezi o floare deschizându-se 
umbra unui câine 
acoperișuri vechi de țiglă 
bicicleta rezemată de o poartă 
copilăria până departe 
îți umpli toate buzunarele cu ea. 
 
Iar la rândul ei poezia 
pentru că trebuie ca-ntre ei să clipească un ochi 
se uită la Ruba 
și se uită la el îndelung. 
 
Îi numără toate singurătățile 
de la apus la răsărit 
de la zece ani până spre patruzeci. 
 
O cam supără lumina asta tare 
ia numărătoarea de la capăt 
și nu spune nimic nimănui. 
 
 
 
Cutia neagr[ 
 
 
Când o fi să mi se spargă zborul 
Când mă vor şti căzut 
Şi cu siguranţă risipit 
Vor căuta din mine doar cutia neagră. 
 
Vor redeschide prăpăstii 
Răsturnând pietre 
Bătând ca să sune 
Cu maiuri de lemn în urmele proaspete. 
 
Dar mai ales vor da drumul la câini 
Ca să alerge 

Şi să adulmece 
Că din cutia neagră 
Trebuie să răzbată mirosuri 
Trebuie ca bezna aia să pută. 
 
E acolo din tot ce-am făcut 
Ceea ce nu ştiu decât eu 
Sunt şi chinurile toate 
Pentru ceea ce nu am făcut. 
 
Sunt visuri de nemărturisit 
Duhnesc al dracului 
Ca visul cu cutia asta neagră 
Pe care-o vreau căzută în ocean 
Ca nimeni să n-o poată deschide. 
 
 
 
Nicole 
 
 
Întorci îndată capul după ea 
e deosebit de frumoasă. 
 
Ba chiar mai mult decât atât 
îți trece peste față o adiere 
care te face să visezi. 
 
Lasă și-n aer niște clipiri 
te miri de ele îndelung 
le iscodești răsărirea. 
 
Frumusețea ei nu pare să facă nimic 
nu e ca altele s-aprindă lumea 
e mai retrasă. 
 
Se știe în brațele cui 
unde n-ar fi trebuit s-ajungă 
și unde ține locul luminii. 
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Drumul 
 
 
De ce să mă-ntorc din drum? 
Merg 
Nu neapărat înainte 
Dar mă duc 
Drumul mă ia cu sine. 
 
Îmi place mult la început 
Fluier în mers 
Până când mă pocneşte în cap 
Coitus interruptus 
c-o oprire neaşteptată. 
 
Spumegă de furie la mine 
Că să-mi ridic talpa de pe faţa lui 
Şi să plutesc pe deasupra 
Că de ce nu mă mişc fără el 
Ori de ce nu stau naibii locului 
Ca şi el să se rezeme de fața mea! 
 
Iar dacă tot nu pot să mai rămân în mine 
De ce să mă ia el 
Şi să nu-l duc eu în spinare 
Câtă vreme dau semne că ştiu 
Nu să mă târăsc asemenea lui 
Ci odată cu fumul din mine 
Să mă înalţ puţin câte puţin. 
 

Isc[litura 
 
 
Aici 
La noi 
La ghişeu 
Nu vreau să vă jignesc 
Dar nu aveţi voie! 
 
Trebuie 
Ştiţi  
Să existe un contact direct 
Între om şi coala de hârtie. 
 
La dumneavoastră nu se poate decât cu degetul. 
Uite 
Vi-l iau eu 
Îl dau prin tuş 
Şi-l apăs aici. 
 
Aţi atins hârtia  
Aţi semnat 
Fără nicio mijlocire 
E fiinţa dumneavoastră acolo 
Cu toate amprentele. 
 
Pornind de la ele 
Puteţi fi găsit oriunde 
Salvat din orice. 
 

Lansare de carte la Satu Mare< 1998 – cu G. Vulturescu, D. P[curaru, Al. Pintescu, Dan-Silviu Boerescu
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Nu 
După semnătura scrisă 
Nu se poate. 
O faceţi de fiecare dată altfel 
Nimeni nu vă mai găseşte. 
 
Când 
Ştiţi 
Eu l-am mai citit pe Noica 
Când fiinţa dumneavoastră atinge  hârtia 
Dimensiunea lucrului în sine se schimbă. 
 
Sunteţi acolo. 
Între eu şi semnătură 
Se face un arc violet 
Iscălitura-i o emisie a fiinţei.   
 
Nu mă contraziceţi! 
Şi la ceilalţi oameni e la fel 
Ei ating pagina din ochi  
Semnătura lor  de fapt 
E chiar amprenta unui iris. 
 
Pot fi găsiţi oriunde 
Nu vă faceţi griji 
Atâta doar că semnătura lor nu are stil 
Ca asta cu degetul  
Din care se uită la noi, 
Priviţi, doamna Vali, 
Ca să-nţeleagă şi dânnsul,  
Un bot de şacal. 
  

Pata de pe mine 
 
 
Nu de la soare e pata rămasă pe mine 
Învineţită ca de lungi dureri 
Nu. 
Unii le-o arată copiilor 
Unsprezece degete am retezat până acum. 
 
Or fi purtând-o oamenii în ei 
Nevăzută 
Şi m-au molipsit fără să vrea 
Cât am zăcut cu toţii prin şedinţe 
Şi cât ne-am consolat unii pe alţii prin cârciumi 
Pupându-ne pe obraz. 
 
Căci pata e mai întâi acolo 
Abia apoi se întinde pe mâini 
Pe meninge 
Pe timpan. 
 
M-am amestecat şi cu femei. 
Atingerea lor e ca aerul 
O respir 
Iar sângele se umflă 
Gata să spună tot ce a făcut. 
 
Cum a gemut îndelung 
Sub fiecare epidermă aurie 
Şi cum sub altele 
Nu a fost în stare să suspine. 
 
Iar pata de pe mine nu e de la fete 
Aşa cum nici din cârciumi nu e 
Nu are miros 
Nu-i pătează şi pe alţii 
Nu sâsâie 
Nu se închină 
Nu clipeşte. 
 
Stă pe mine ca un stigmat. 
E semn că am făcut ceva 
De ca re alţii nici n-au auzit. 
 
Oi fi citit vreo carte 
O mai fac uneori 
Ţinând cărţile ocupate 
Ca alţii să rămână liberi. 
 
O fac 
Iar semnul aservirii 
Oricât l-aş tot ucide 
Îmi răzbate umed pe faţă.
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Lucian Scurtu

 
Poem 
 
 
Am golit peștera de tot ce era în ea, 
am scos afară toate săpăligile, pergamentele, idolii 
obosiți,  
săgețile, turmele și alte lucruri inutile, 
i-am acoperit desenele de pe pereți, 
cu frunze de brusture, 
cenușa rece am risipit-o în cele două zări, 
am măturat pe jos, am șters praful, am aerisit, 
am spălat urma păcatului săvârșit fără știință, 
urmează să vină ea, regina-mamă, 
înaltă ca o girafă, agilă ca o antilopă, 
vicleană ca un leopard, iute ca un ghepard,  
feroce ca o hienă, 
coama îi strălucește asemenea unui far, 
ghearele îi face laba mai frumoasă, 
răgetul i se aude până departe, 
aici o voi domestici, 
în casa mea. 
 

Conspira\ia egalilor 
 
 
„Haide, m-au rugat din ceruri,/ trebuie să faci 
 efortul,/ îți dăm ploaie cu găleata,/  
numai de-ai spăla tu mortul,/ lepădat fiind 
de veștminte,/ la veștminte mă uitam,/ că erau 
chiar ale mele,/ și cu ele mă spălam,/  
pe mâini, spate și pe față,/ fericit, fără să știu,/  
că sunt mortul ce-mpăiază/ cu nisip, un trup de viu,/ 
petrecut ușor la Domnul,/ mi-a lăsat cu limbă moartă,/  
leșul, una cu pământul,/ doar cu cerul să se-mpartă!”    
îți șopteam, în timp ce tu îmi spuneai că vrei să murim  
în aceeași zi, să împărțim în mod egal același giulgiu  
și același cortegiu, același mormânt și aceeași cruce, 
aceeași plictiseală și aceeași bucățică de pâine, 
până în anul în care vom ajunge,  
în ciocul unui cocor, 
două toarte ale aceluiași ulcior, 
iar când în drum spre izvor, o mână străină  
te va strânge cu drag de odoare,  
tu să-i șoptești, „puțin mai ușor, că mă doare!” 
 
 
 
Poem de dragoste 
 
 
Dacă mâine ar fi ziua în care m-am născut, 
azi aș rătăci pe străzile orașului de dimineața până 
seara, 
aș lăcrima să nu mă vadă nimeni, 
aș cânta un cântec neasemuit de frumos, 
tainic și îndurerat până la os. 
Dacă mâine ar fi ziua în care am murit, 
azi aș privi ploaia prin fereastra odăii, 
aș mângâia coama leului în salt peste gazelă, 
iar saltul l-aș rostogoli  
dincolo de ciocârlii. 
Dacă mâine ar fi ziua în care m-am îndrăgostit, 
ziua de azi aș dori să fie mereu ziua de mâine, 
care nu se mai termină niciodată, 
cu vârful suliței aș străpunge lobul urechii ei, călcâiul 
ienicer, 
și inima mărită dintr-o dată până la cer, 
să spun omenirii, când o privesc ascuns pe sub 
sprânceană, 
„ce inimă albastră și ce nepământeană!”



Pastel 
 
 
Pe cer, foarte sus, 
zboară spre apus, 
ciocârlia frumoasă, 
poartă în gheare, 
ca niște fiare, 
sandalele tale noi, 
stropite cu  
puțin noroi, 
iar pe cap, pălăria ta  
de vară, 
uitată pe-o bancă, 
într-o zi cu seară, 
„timpul anemonelor a trecut!” 
am spus, și am tăcut, 
cât am sărit într-un mormânt, 
de groapa mi-a ajuns  
până la piept, până la gât, 
îmi e de-ajuns, 
a mă răzbuna, 
ca măcar pământul, 
nu ne va uita. 
 
 
 
Os l]ng[ os 
 
 
Mi s-a pus în brațe  
un săculeț cu oseminte, 
reconstituie scheletul 
de la facerea lumii până azi, 
în spiritul adevărului 
și al cunoașterii, 
mi s-a spus, 
os cu os l-am reconstituit, 
cu o atenție desăvârșită 
(precum o crimă premeditată), 
mi-au rămas câteva relicve, 
din ele am ctitorit, incomplet, și omul  
așa cum a fost, 
un nimeni. 
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Despre ac\iunea subiectului asupra 
lui `nsu;i 
 
 
Mulți ani după ce i-am scrijelit chipul,  
pe pereții galerei, 
am reușit s-o prind, 
coapsele să i le cuprind,  
s-o sărut pe talpa piciorului,  
dar ea, sirena, nu a șchiopătat, 
nici măcar nu s-a rușinat, 
mi-a strivit sărutul și s-a strecurat, 
printre degete, sfidându-mă, 
în gândurile ei, înnoptându-mă, 
nu a întors nici măcar capul, să vadă 
ce s-a întâmplat cu ce i-a căzut pradă, 
cu corabie cu tot sau cu mine, cel care disperă,  
și trage de unul singur, gârbovit, la galeră,  
într-un târziu i s-a făcut milă și puțin sfidător, 
mă sărută rece, pe talpa aspră a unui picior, 
pe sine a se răsfăța, 
curioasă dacă eu voi șchiopăta! 
 

              1 – IV - 2020 
 
 
 
 

Alte ruine ale T]rgovi;tei mele 
 
 
Ce bine e să fii înveșmântat în cenușă, 
precum într-o togă senatorială, 
căldura te face să înțelegi descompunerea liniștii, 
ultima rușine înainte de a ști 
că ești singurul care formează cortegiul 
(odată am fost singurul care a format haita,  
apoi turma, apoi stolul, 
dar asta s-a întâmplat de mult, nu-mi amintesc, 
am găsit consemnat totul pe ciob),   
tot ceea ce ești ai acum în fața ta, suma viciilor tale<  
ai corupt, ai crezut, ai argumentat greșit, 
„nimic nu poate fi mai viclean decât ruina cenușii 
îmbătrânită la timp, 
ea trebuie să poarte numele savanei care te-a născut!”,  
îmi spune ea în timp ce spală săgețile noastre  
însângerate de lei, 
curăță săpăligile noastre năclăite de noroi, 
stinge vulcanul de lângă noi cu câteva lacrimi  
desprinse din stalactita de lână, 
eu privesc peretele dinspre miazănoapte al peșterii, 
nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată, 
îmi las capul pe cel dinspre apus, 
nu-mi amintesc de el. 

iunie 2021Poesis POEMUL CONTEMPORAN



35

Poesis iunie 2021 POEMUL CONTEMPORAN

Semiramida or[dean[ 
 
 
Să nu te mai uit zilnic vorbesc despre tine cu mestecenii,  
zilnic îți mângâi veștmintele, îți cântăresc gesturile de faun  
infatuat, îți rostesc numele la picioarele unui împărat smintit, 
îți păstrez aburii respirației pe oglinda din hol. 
Să nu-mi amintesc de tine număr pelicanii din turmă   
și vulpile din cortegiu,  
ar ogoarele aridei neputințe cu mine la jug,  
îți număr mărgelele de mândră sarmată. 
Să nu te mai aud vorbesc cu albinele pe limba unui melc cocoșat,  
incendiez un zarzăr, folosesc o nouă metodă  
de a nu muri< nebunia. 
Să nu te mai văd mă las orbit de luminile îndepărtate  
ale syracuzei,  
asediez cel mai apropiat bizanț, măsor cu eșarfa ta  
cernită umbra mea la cozia, la neamț, la târgoviște. 
Să nu mai îmi fie dor de tine, zilnic îți ung roțile carului  
de vânătoare, micșorez flacăra olimpică, otrăvesc fântânile  
(nu ale patriei tale, altele decât ale republicii mele),  
mereu arunc discul cel mai departe. 
Să nu te mai visez îndrept spicele căzute în lan (de cine?  
de foșnetul rochiei tale? de foșnetul coastelor tale!),  
în locul lunii din vârful bisericii cu lună pun capul tău ilustru,  
din turnul primăriei, marșul lui iancu se aude numai și numai  
pentru tine, neînchipuito. 
Să nu mai poftesc la coapsele tale îți admir sandalele pelasge,  
îți șterg chipul de pe amforă, înlocuiesc eufratul cu nilul,  
ninive cu babilonul, crișul cu mureșul. 
Să nu mai știu nimic despre tine mă ascund după sălcii,  
de frica ghearelor tale de leoaică rănită,  
de frica privirii tale de semiramidă în flăcări. 
 

                                Martie - 2018 

Raftul  
“Poesis”
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Gheorghe Vidican

Libertatea poemului 
 
 
am îngropat semințele rostirilor tale 
în răcoarea echinocțiului de primăvară 
întreb sforăitul bunicii când se face liniște în catedrală 
arunc o piatră 
să sparg luciul apei 
ca peste niște amintiri abandonate de pescari 
iubirea de oameni 
e o cristelniță 
constrânge libertatea poemului 
citez din memorie 
s-a destrămat drumul tăcerii 
din franjuri se țese curcubeul 
uimit de pofta de viață a trecătorilor 
fără pudoare o virgulă ne pune în lanțuri 
libertatea poemului 
cântatul cocoșilor și-a uitat menirea 
dimineața doarme în răsăritul soarelui 
lepădarea de sine a liniștii 
e plină de muguri 
vor înfrunzi 
vor rodi 
vor potoli foamea vrășmașilor 
 
 
 
Bunica 
 
 
pe prispa casei umbra bunicii își muștruluia datornicii 
țin minte precum s-ar întâmpla azi 
avea privirea plină de ascunzișuri 
își subția glasul ca un soldat bine instruit 
scotea baioneta din teacă 
reteză capetele fricii 
umbrele datornicilor tăiau frunze la câini 
ca niște pensionari iscusiți 
pe patul de moarte iubitul ei din tinerețe 
tremura de frig când îi întâlnea privirea 
i-a venit rândul să-i plătească datoriile 
își amintește ochii ei negri 
ca o brazdă de pământ întoarsă 
din război s-a întors cu altă nevastă 
și cu cinci plozi 
îl privește 
îi zâmbește ironic 
umple paharul cu pălincă 
i-l toarnă pe picioare  
să-i spele păcatele de transpirație 
îi spune la ureche să nu-i fie frică 
moartea nu doare mori tot sărac 
îmi amintesc pe prispa casei bunica striga datornicilor 
beți și vă înveseliți 

Cu masc[ f[r[ masc[ 
 
 
sarcastică femeia își leapădă umbra de trup 
plină de rod 
își hrănește durerile 
își arată chipul fără mască 
virilă precum ursitoarea din port 
aprinde focul sacru în bătătura memoriei 
multiplică labirintul plin de întrebări al 
poemului 
îmi rostește numele 
forme fără fond pe lenjeria intimă a trecutului 
îmi acoperă pașii 
se întind până se rup 
leagă cu rădăcini urmele trecătorilor 
o gâlceavă de vorbe neânțelese 
intraductibile 
hoinăresc peste trupul femeii 
cu mască fără mască 
ne străduim să devenim virali 
fragilitatea trebuie ambalată în foițe de papirus 
precum poemul nescris 
cu mască fără mască 
într-un poem lumea face zgomot 
să zămislească răsăritul
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Într-o tavern[ 
 
 
silitoare și-a început balansul pe sârmă într-o tavernă 
pe fundal se dilata scârțâitul unei viori 
în delir buzele ei spărgea echilibrul clipei 
concavă lacrima se prelingea pe obrajii chelneriței 
și-a îngropat frica sub unghii 
nu avea cum să-i mai dea socoteală 
complexitatea clipei se învârtea în cercuri concentrice 
din tavan cădeau firmituri efervescente de uimire 
un contur încifrat al momentului 
se creionează discret pe un perete al tavernei 
s-a născut în degetul arătător al dansatoarei 
un soldat îi cercetează trupul cu mirosul vodcii 
drumul până la zâmbetul ei e pietruit cu rădăcini 
din ele răsar îndoieli renunțări lacrimi 
drumuri încrucișate chiar sensuri giratorii 
în ce parte să o iei 
strigătul ei se amplifică  
fățarnică privirea trișorului 
își țese urzeala între degetele chelneriței 
e o eroare fiscală la mijloc 
sunt prea multe de înnodat și deznodat 
într-o tavernă 
se trăiește dacă îți chibzuiești agoniseala  
confortabil 
 
 
 
Ridurile muzei 
 
 
fiecare rid își are începutul într-o rădăcină 
crește înflorește rodește  
se așează pufos pe trupul poemului 
are personalitatea suspendată deasupra unei căi ferate 
ecoul lui tulbură asfințitul 
pune stăpânire pe umbrele trecătorilor 
e preocupat de fiecare literă 
de cine bate la ușă 
are inima așezată vertical 
e pus pe ceartă precum muza poetului 
ridurile muzei sunt escapade conjugale 
sunt lucide când dintr-o rădăcină pătrată 
extrage un poem 
febrilă căutarea umbrei pierdute la zaruri 
înainte de-a escalada munții spre următorul poem 
își leagă nebunia în lanțuri 
uimește trecătorii coborând din caleașca elenei din 
troia 
torționară jupoaie șoaptele de ecou 
îmbracă cu pielea lor trupul noului meu poem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palatul `ntunericului 
 
 
sub tălpi odăi pline de foșnete 
la ora amurgului 
aventuroasă tânguirea frunzelor 
mătasea broaștei îmbracă miracolul îndoielii 
se falsifică până și cântatul cucuvelei 
pe vremea secerișului 
tumultoase semne de întrebare 
ne decojesc tălpile de urme 
pașii trecătorilor își iau câte un nume 
se deschid uși pe linia orizontului 
acolo se fecundează nașterea curcubeului 
în forme evolventice își așeză umbrele 
să vegheze intrările în palatul întunericului 
înfrunzirea lui e plină de zeități 
se zămislesc fel de fel de înfloriri 
muguri fluorescenți germinează 
e o muțenie plină de mirări 
ecouri vorbitoare inundă palatul 
se-ntâmplă despuierea de frică 
luceafărul își îmbracă mantia de viță sălbatică 
păianjeni țes vise prin coclaurile palatului 
ursitoarele își numără nou - născuții 
fluturii de noapte își cern chipul prin sita vântului 
luceafărul de dimineață dă semne de îmbătrânire 
se duce la culcare 
ecoul distilat al plăcerilor nocturne 
e hăituit din palatul întunericului de cântatul cocoșilor 

Portret de fat[ 
1982 – Bronz,  
28x19x18
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El iubește ploaia... 
 
 
bătrânul îi explica nepotului 
de ce plânge cerul 
cum noi îl supărăm pe Dumnezeu 
și pe apostolii lui 
cum noi vom pleca la EL 
nu se știe când... 
 
marea trecere nu este o punte  
să faci echilibristică  
este o scară agățată de cer 
unde urci cu ajutorul lui Dumnezeu  
nu poți căra lucruri 
dar poți căra iertarea din tine 
 
a început să plouă. 
oierul cu părul alb privea cerul 
el știa că Dumnezeu se bucură și când plouă 
iar oile se înmulțeau dumnezeiește.... 
 
 
 
Ploua cu fluturi... 
 
 
pe stradă castanilor ploua cu fluturi 
bătrânii erau frumoși și zâmbeau 
nu exista timpul 
doar tihnă cu miros de flori vii 
 
acum dragostea are rotiri de cazinou 
probabilitatea să atingi centrul universului 
este lipsită de sentimente 
un fel de amestec de substanțe 
din două pahare cibernetice 
 
păsările au uitat să zboare  
puii nu cunosc zborul  
nu au oasele oxigenate 
se sting în cuib fără incubația mamei 
și cad din cer sub formă de stele stinse 
 
leagănul copilăriei a fost primul meu zbor... 
acum călătoresc în timp 
aici nu mai știu cum te cheamă 
cu ce te ocupi 
iar televizorul meu strânge țărână 
care costă enorm... 
Iar moartea este o nevinovată incinerare 
nimeni nu mai plânge  
pe nimeni nu-l doare 
doar pe fluturii care trăiesc ca o mirare 
 

 
Durerea ca panaceu! 
 
 
voia să se termine totul 
se ruga pe ascuns să plece 
să nu tulbure pe cei plini de viață 
uda fiecare amintire frumoasă 
precum florile vieții 
încerca să atingă amurgul 
cu mâinile tremurânde 
aproape invizibile  
locul lui nu-l vedea nimeni 
dacă dorea ceva 
folosea un clopoțel digital 
viață mergea normal... 
apoi...  
nimeni nu știa că tăcerea lui 
vorbea cu Dumnezeu 
scăpase de ce este greu 
de durerea ca panaceu 
 
 
 
Întâlnirea... 
 
 
am plecat înainte dragă mea grăbit ca de obicei 
nu am avut răbdare să te faci mai frumoasă 
tu continui să te pregătești ... 
Iar eu sunt demult plecat la întâlnire 
timpul este o haina pe care vrei să o porți  
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când îți place sau când mai poți 
dar te rog când ne vedem adu-mi pipa ca amintire 
aici mă plictisesc fără iubirea și cărțile din tine 
nu uita să lași lumina aprinsă ca un drum 
unde te aștept eu ăștia au lumina stinsă 
de parcă nimeni nu există în noaptea asta tristă 
 
 
 
Întâlnirea cu viața  
 
 
Sunt prima poveste  
de la facerea lumii  
dintr-un glob minune.  
Mama mă simțea în palme,  
iar eu o ciupeam de foame,  
ea povestea ce voi vedea ,  
eu înotam în apa botezului  
până adormeam…  
Când mama a strigat,  
Dumnezeu ne-a dat  
întâlnire cu viața. 
 
 
 
Hades adormise în poartă 
 
 
nu știa ce să spună la capătul drumului 
bătătorit în disperare  
totul din el și din lucruri deveneau inutile 
se înlocuiau lampadarele vechi 
să nu vadă fiecare pas căzut 
asculta muzica pe care o iubea 
calmă până la lacrimi 
apoi vocile oamenilor 
în adierea anotimpului  
care l-a prins ca un trofeu  
a făcut ordine în lucruri 
ca în zilele de sărbători  
costumul era prea mic  
de unde să știe  
că magazinul lui de himere este închis 
obosit a adormi în lumină 
așa ca soarele care se întoarce  
pe partea cealaltă 
iar Hades la fel de obosit 
adormise în Poartă 
 
 
 
Eu nu mai sunt când ești?! 
 
 
mi-e dor de tine Omule  
aproape am uitat 
cum erai  
la facerea lumi 
aveai un Dumnezeu  
acum doar am senzația că te cunosc 

și te îmbrățișez din politețe 
habar nu am dacă mai ești 
sau poate eu nu mai sunt  
când ești 
 
 
 
Bătrânețea uitată... 
 
 
nu vei putea explica nimănui 
cum este bătrânețea  
decât lui Dumnezeu 
viața te-a uitat pe o câmpie 
cu multe mori de vânt 
aicea poți să nechezi  
ca un cal alergând 
vei deveni un nor 
cu două aripi  
și cine știe poate o mică bucurie 
pentru un copil  
care privește cerul plângând 
și vrea să zboare cu tine 
 
 
 
Nostalgie 
 
 
nu ți-am spus niciodată 
cum îmi împart spaimele  
din florile furate 
fiecare petală are nostalgia ei 
în mâna mea tremurândă 
ochii tăi parfumați plutesc  
iar eu alerg pe pământ reavăn 
să găsesc un loc care nu băltește 
sperând la o primăvară cu tine

Obiecte aruncate 
1982 – Bronz, 30x25x20 cm 
Teh. cear[ pierdut[
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Ca o lebădă… 
 
 
Un curcubeu 
Își caută fântânile… 
Răsăritul și amurgul  
Stau pe crucea zilei 
În așteptarea lui Christ. 
Cântecul vârstelor 
Împletește scâncetul 
Cu bocetul aproape mut, 
Ca o lebădă lepădată 
De bulboana mocirlei. 
Plutirea ei  
Naște nuferi, 
Dar gorunii 
Sunt gata de infarct 
Și vor muri cu chipul 
Înecat  
În oglinda fântânii, 
Ca-ntr-un ochi vânăt 
Pregătit de orbire. 
Și-n miezul de gheață 
Stă ascuns 
Cuvântul... 
 
 
 
Dinte 
 
 
Poți oare urî pe cineva, 
Doar pentru că te iubește? 
Și ce termen de garanție 
Are o iubire la conservă? 
Și cine mută 
Norii pe cer? 
Și cine spune o poveste 
Dulce cu dinții de fagure? 
 
 
 
Nuntă 
 
 
O mireasă în negru 
Își taie sânul 
Și sângele îneacă 
Un mugur de lapte. 
Și trupul ei e 
Rătăcit în boală 
Un chin de garde 
O păzește 
Și noaptea închide cerul 
Amintirea mirelui 
E rana de pe celălalt 
Sân ... 

Educație 
  
 
(D)dumnezeu 
E la școală. 
Îi e dor de altceva 
Dar totuși, 
Când tu ai  
Profesia de (Î)învățător, 
Nu prea ai de ales, 
N-ai ce face,  
Trebuie să duci 
Chestia asta 
Până la capăt. 
Sună clopoțelul 
De pauză, 
Un scâncet 
(după dangătul ceva mai serios 
Al unui clopot 
Ce n-a învățat că odihna 
E vâna  
Și vina 
Meșteșugului  
Surd 
Ce toarnă în bronzuri, 
Tăcere) 
 
 
 
Alpinist 
 
 
Eu? (Eu...) 
Urc 
Dar urcușul 
E semnul setei, 
Umbra viscolului 
Ce râde 
În caniculare deziluzii. 
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Angelicus 
 
 
Vine un Înger 
(Oare care-i denumirea științifică a unui înger?) 
Cu Abecedarul în mână. 
Ce prof depășit! 
Șușotesc dezamăgiți, 
Drăcușorii. 
 
Ce alfabet ar 
Putea să-mi lege 

Ăsta de limbă, 
Cu ce plictiseală serafică 
Vrea să-mi îmbârlige 
Coada?  
Se lasă o liniște 
Ca un sos 
Peste o mâncare indigestă. 
A intrat un înger în clasă, 
Ne tremură copitele, 
Creierul nostru deja, 
A intrat în erecție.  
 

Moartea calului I 
1983 – Bronz, 40x20x45 cm 
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“Soclu pentru punct”, Nichita

Constanța Buzea

         Mi-e mil[, mi-e fric[. Nichita f[cuse o `ntreag[ teorie `n jurul sentimentului mil[. Mila doarme – spunea. 
Trece\i prieteni descul\i pe l]ng[ ea ;i `n pas plutit ca s[ nu cumva s-o trezi\i. Spunea< Mi-e grea\[ `n timp ce pl]ng. 
Ah, Doamne, mi-e mil[.  
         Era `ntr-o prim[var[, `mi amintesc. St[team `n gr[din[ `ntre trandafir ;i cire;. Nici unul nu `nmugurise. Martie 
p[;ea `n aprilie gola;, `nfrigurat. St[team la marginea ora;ului `n gr[dina casei p[rin\ilor, st[team `mpreun[ cu tine 
;i cu Nichita ;i cu mai cine? Mai era acolo cineva. ~ntre trandafir ;i cire;, printre noi, `nfipte `n p[m]nt ca ni;te 
semne dure ale mir[rii, dou[ cazmale. ~nfipte `n p[m]ntul gr[dinii, `nfipte `n p[m]ntul care trebuia s[pat, `ntors cu 
c[ldura lui spre c[ldura soarelui. Parc[ serbasem modest ziua noastr[ de na;tere, a am]ndurora `n 31 martie, al lui 
Nichita ;i a mea. Eram veseli ;i aburo;i, ie;isem din cas[ aburo;i dup[ o noapte de cuvinte ne-mai-po-me-ni-te! 
Eram tineri, foarte tineri, eram tineri ;i `mpreun[, ;i ni se p[rea c[ suntem mul\i ;i nemuritori. ~n gr[din[, pe 
p[m]ntul reav[n, `ntre copaci ;i arbu;ti ;i dou[ cazmale `nfipte-n p[m]nt, ne-am a;ezat, ne-am ridicat. Nichita a 
apucat una din cazmale, tu te-ai repezit la cea care mai r[m[sese, ;i a\i `nceput cu frenezie s[ s[pa\i p[m]ntul. M[ 
uitam la voi, la ritmul lucrului vostru, mi;carea voastr[ `n aerul r[coros aburea. O fericire nefireasc[, ca o intrare `n 
trans[, f[r[ motiv vizibil, Nichita a ridicat `n aer cazmaua plin[ cu p[m]nt m[runt ;i bine mirositor, a pres[rat 
p[m]ntul peste tine. Hai s[ punem p[m]nt unul peste altul, hai s[ ne `ngrop[m unul pe altul. – a spus. :i tu l-ai 
ascultat ca un frate, ca un copil, ca un nen[scut, ;i ai pres[rat p[m]nt peste el, ridic]nd cazmaua lin deasupra capului 
s[u. Mi-e mil[, mi-e fric[, amintirea mi se stinge, putere de a-mi aminti mi se tope;te `ntr-un pl]ns `ncet, nelini;titor. 
         M-am `ntors dintr-o c[l[torie frumoas[, te-am c[utat, am vorbit cu tine la telefon, mi-era dor de copii, \i i-am 
cerut. A;a a fost s[ fie, s[ mi-i trimi\i pe r]nd, ;i a;a va r[m]ne `n timp fireasca mea fericire de a-i revedea. Fata a 
venit s[ m[ vad[ `n ajunul stingerii lui Nichita. B[iatul dup[ ce Nichita s-a stins. Tu e;ti acela;i. Tu m-ai sunat exact 
`n momentul `n care eram gata s[ `nchid u;a plec]nd `n ora;. Mai sunat s[-mi spui c[ mi-ai citit poezia `ntr-un 
almanah ;i c[ poezia \i se pare frumoas[. Aveai `n voce un tremur vechi `n care am presim\it nenorocirea. :tii, s-a 
stins Nichita! :i \i-am auzit pl]nsul `ntreg, pl]ns fr[\esc, pl]ns de copil lovit pl]ns n[du;it de o mil[ fierbinte.  
         Hai s[ punem p[m]nt unul peste altul, hai s[ ne `ngrop[m unul pe altul. – a spus. Mi-e mil[, mi-e frig, mi-

e fric[. Al\ii nu b[nuiesc, nu v[d, nu-;i aduc aminte. Eram veseli ;i aburo;i, ie;eam din cas[ dup[ o noapte de 
cuvinte. 
         |ii minte, tu? Eram foarte tineri, tineri ;i `mpreun[, ;i ni se p[rea c[ suntem mul\i ;i nemuritori. Eram tineri, 
eram de obicei fl[m]nzi, ;i Nichita ne-a invitat `ntr-o zi la mas[ la un mare restaurant. Eram m]ndri, eram desigur 
f]st]ci\i de moment, de fast, de aerul `nc[rcat, de puterea mirodeniilor.. Nichita ne-a hr[nit ;i ne-a vorbit ore `n ;ir. 
Era, ca `ntotdeauna, ne-mai-po-me-nit! ~i ap[ruse o carte, f[cea cinste, noi eram ca to\i tinerii, fl[m]nzi ;i vorb[re\i. 
A;a era Nichita, \ii minte? Ce s[-\i spun, ce s[-\i mai spun eu \ie care l-ai venerat ;i l-ai invidiat, ;i ai vrut mereu s[-
l `ntreci, recuno;ti? Recunoa;te c[ am avut o tinere\e ne-mai-po-me-ni-t[! Sufeream de generozitate, de generozitatea 
prietenilor no;tri mai v]rstnici, eram `n aten\ia lumii ;i scriam aproape `n trans[ de dragul acelei st[ri deschise brusc 
c[tre toate posibilit[\ile. Mi-e mil[, mi-e fric[, mi-e dor! Tu fii cuminte ;i `n\elege exact `nt]mpl[rile ;i cuvintele. 
Undeva, la marginea ora;ului, casa de p[m]nt a p[rin\ilor mei va sta `n picioare, dar numai p]n[ la prim[var[. Casa 
aceea va sta `n picioare, p]n[ atunci, dar numai p]n[ atunci? ~n locul cireșului, acum trăiește, mai trăiește, un 
corcoduș. ~n locul trandafirului e un alt trandafir. 
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Constan\a Buzea, un text inedit 
 
         Nu ;tim dac[ articolul Constan\ei Buzea, a ap[rut sau nu `n revistele vremii. Chiar dac[ articolul va fi ap[rut, 
ca un semn de omagiu la moartea lui Nichita St[nescu, public[m acest manuscris care, indiferent de destinul lui 
Adrian P[unescu, la acea dat[ so\ul autoarei, are o valoare literar[ `n sine.   
         Un joc copil[resc `ntre doi poe\i, Nichita St[nescu ;i Adrian P[unescu, `ngrop]ndu-se unul pe altul, `n joac[, 
`n p[m]ntul reav[n de prim[var[, doi poe\i fiecare mare `n felul s[u, cu destine at]t de diferite, dar ca prieteni de 
genera\ie at]t de apropia\i, v[zu\i `ntr-un moment de gra\ie de una dintre  cele mai sensibile poetese din literatura 
rom]n[. 
         Cum ar fi evoluat literatura lui Nichita St[nescu dup[ 1989? La fel ca `nainte, f[r[ nicio schimbare. Ce a devenit 
Adrian P[unescu dup[ c[derea regimului comunist, `n slujba c[ruia s-a pus, `n prima parte a vie\ii din convingere, 
poate din oportunism? Prin presta\ia lui politic[ post-decembrist[, Adrian P[unescu a reu;it performan\a de a-;i 
anula opera literar[.
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Un om, o epocă, o iubire (L. Blaga)

Viorica Cazan

         Sub acest titlu voi face mai degrab[ o m[rturisire 
despre felul cum l-am cunoscut pe omul Lucian Blaga 
`n Lancr[mul de alt[ dat[ v[zut prin ochii mei de copil... 
         L-am cunoscut `ntr-o perioad[ “sugu;at[“ de 
transform[ri nedorite ;i prigoane intelectuale ;i 
religioase `n vatra satului ce avusese o r]nduial[ bine 
stabilit[, dar care era amenin\at[ de tot felul de 
schimb[ri. L-am cunoscut pe Lulu Popii... nu ;tiam cine 
este Lucian Blaga, l-am cunoscut ca pe un l[ncr[jean 
venit de la Cluj. 
         Situa\ia de atunci cu tot felul de “;icane 
comuniste” l-a determinat pe p[rintele La;i\[ s[ `l 
abordeze pe Avram Cr[ciun, directorul Liceului din 
Sebe; ;i s[ o aduc[ pe Voichi\a, fiica sa la ;coal[ `n Sebe; 
`n clasa doamnei `nv[\[toare Elisabeta Cr[ciun, doamna 
preoteas[ avusese discu\ii prealabile cu d]nsa. 
~nv[\[toarea s-a implicat cu drag `n instruirea feti\ei care 
f[cea naveta de la Lancr[m la Sebe;, ;irul necazurilor 
de tot felul pentru ea de acum vor `ncepe. Devenite 
colege, am vizitat-o pe Voichi\a acas[ de c]teva ori.  
         Aveam zece ani;ori c]nd m-am nimerit (invitat[ 
sau nu – nu-mi amintesc) la pl[cinte. Cert este c[ era 
1957, anul ultimei vizite `n Lancr[mul natal al Poetului 
Luminii. 
         Pe uli\a din sat auzeam copiii de v]rsta mea 
(viitorii colegi naveti;ti de mai t]rziu)< 
         — Lulu Popii! Lulu Popii! 
         Bunica Rodic[i Stanciu `ncerca s[ `i opreasc[ ;i s[ 
`i `mpr[;tie< 
         — Gata, ho! :tie tot satul c[ a venit Lucian de la 
Cluj, vestea a zburat, voi pleca\i pe la casele voastre. 
Min\i rele de copii mi;ei! 
         Sensul peiorativ era evident, poate fuseser[ pu;i 
de cineva s[ strige... venirea poetului `n sat era un 
eveniment, vestea se dusese din gur[ `n gur[ sau `n 
;o;otele de la biseric[. 
         Preoteasa ne-a dat mie ;i Voichi\ei pl[cinte apoi 
ne-a apostrofat (era destul de dur[ `ns[ era foarte bun[ 
la suflet.) 
         — Face\i fete lini;te, pleca\i la joac[, `n treaba 
voastr[, a venit Filozoful. 
         Nu ;tiam `n acea vreme ce este un filozof... 
b[nuiam c[ este un pop[ sau un inspector ;colar... am 
disp[rut din raza vizual[ a doamnei ;i tiptil-tiptil l-am 
urm[rit pe cel venit, intrase `n gr[dina casei prin iarb[, 
parc[ o c[uta, eu m-am ascuns l]ng[ o vi\[-de-vie st]nd 
“ciuciumea” (adic[ ghemuit[). 
         Ajunsesem `n fa\a musafirului ceea ce m-a f[cut 
s[ `l v[d de jos `n sus `ntr-o pozi\ie nefireasc[< \inea `n 
m]n[ un fir de iarb[ pe care `l privea cu nesa\, pe el se 
afla un g]nd[cel sau o buburuz[ – cred c[ mai degrab[ 
era o buburuz[ – apoi l-am v[zut privind largul gr[dinii 
spre mun\i, spre Dealul Viilor. Nu cred c[ m-a z[rit sau 
cel pu\in nu a ar[tat aceasta. Imaginea de jos `n sus era 

a unui om `nalt, mai mult slab... mi-a r[mas `n minte 
pentru toat[ via\a buza de sus care acoperea buza de jos 
`ntr-un mod aparte `nchiz]nd parc[ vorbirea. 
         Dup[ ani ;i ani am g[sit `ntr-un ziar adus mie de 
Jilu Pavel poza f[cut[ `n 1957 cu bunica Rodic[i `n haine 
de lucru povestind cu poetul, se bucura de revederea cu 
vecina de alt[dat[ de l]ng[ casa p[rinteasc[ de la 
num[rul 234 de pe Uli\a Veche ast[zi casa-muzeu. 
Vorbiser[ despre copil[rie, p[rin\i, obiceiuri ;i era 
bucuros c[ a `nt]lnit-o, se f[lea bunica Rodic[i. ~n rest, 
era destul de distant, `n ultima vizit[ a discutat mai mult 
cu oamenii locului, se sim\ea c[ dorul de tot ce tr[ise `n 
Lancr[m `l mai chinuia... se ;tia urm[rit, av]nd “codi\[”. 
         Tat[l Voichi\ei a intrat `n buc[t[rie ;i le-a cerut 
so\iei ;i ajutoarelor ei s[ preg[teasc[ pachetul pentru 
Cluj. 
         Am plecat ;i am f[cut drumul pe jos p]n[ la Sebe;, 
acas[ pe Uli\a Morii, domnul Cr[ciun (cel care m-a 
crescut ca pe propria fiic[, el neav]nd copii) m-a 
`ntrebat pe unde am hoin[rit ;i ce am mai v[zut. 
         — L-am v[zut pe Filozof. 
         — Aha! Ai fost la Lancr[m, l-ai v[zut pe Lucian 
Blaga... 
         — Ce `nseamn[  filozof? 
         — Un g]nditor, un `nv[\at, un `n\elept… dup[ ce 
mi-a povestit c]te ceva a ad[ugat< 
         — Lucian Blaga este un Om Mare, important `ntre 
fii acestui neam, un l[ncr[jan de seam[, un poet, un 
profesor, ne-a reprezentat \ara ;i `n afara ei... un Om 
Ales... 
         — Avem ;i noi “o filozoaf[” dincolo de Puntea lui 
C]rcel, m-am repezit eu. 
         — Da, da! Pe tanti Olga Caba! E ;i ea poet[, “o 
filozoaf[” ;i a `nceput s[ r]d[ a;a cum numai el ;tia s[ o 
fac[. 
 

*** 
 
         :irul anilor s-a dep[nat, `ncepusem s[ pricep ce 
este “un om \inut la secret”, nu `i cuno;team opera, mai 
auzisem c]te un poem citit pe ici-colo, nu `nv[\asem 
nimic `n ;coal[ despre el. Destinul a f[cut s[ mai am o 
altfel de `nt]lnire la marea trecere. 
         1961. Mergeam spre Alba Iulia urm]nd s[ urc 
`ntr-o ma;in[ `n dreptul statuii de azi a poetului, trebuia 
s[ ajung acolo pe jos, nu am putut trece u;or... din 
biserica satului p]n[ la casele de peste drum o mul\ime 
de oameni participau la o `nmorm]ntare, am ajuns pe 
l]ng[ zidurile caselor. Era `nmorm]ntarea ilustrului 
Lucian Blaga, pe sc[rile bisericii am remarcat un grup 
de femei care c]ntau c]ntece religioase `n frumoase 
costume populare rom]ne;ti, printre ele se distingea 
Nan[ Hil[ care le era conduc[toarea. Textul c]ntecelor 
(aveam s[ aflu mai t]rziu) era alc[tuit de rapsodul 
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satului, nenea David, tat[l colegului meu Longin. 
D]nsul scria texte pentru diferite evenimente ale 
bisericii. 
         Un din femeile din mul\imea din fa\a mea a 
`ntrebat-o `ncet pe cea de l]ng[ ea< 
         — Oare c]\i securi;ti zici c[-s “p-ici”? 
         Am plecat duc]nd cu mine regretul c[ a murit 
Lulu Popii, omul. El a r[mas pentru mine cel pe care `l 
v[zusem `n gr[din[ `n 1957, l[ncr[jeanul venit de la 
Cluj, cel care iubea satul acela ;i m[ convingea peste 
timp c[ “ve;nicia s-a n[scut la \ar[”. 
         Dorin\a `i fusese respectat[, dorise s[ fie 
`nmorm]ntat `n satul s[u, l]ng[ p[rin\ii s[i. Popa La;i\[ 
;i-a asumat aceast[ `nmorm]ntare s[v]r;ind-o ziua de;i 

i se pusese `n vedere c[ trebuie `nmorm]ntat noaptea. 
Poetul se `ntorcea `n satul copil[riei ori de c]te ori putea, 
acum se `ntorcea pentru ultima oar[ pentru totdeauna. 
La `nmorm]ntare a participat aproape tot satul, clujeni, 
albaiulieni ;i foarte pu\ini sebe;eni. 
         A purtat peste tot cu el `n suflet dorul de 
meleagurile copil[riei, iubirea de neam a celui care s-a 
pl[m[dit din \[r]na Lancr[mului, a dus ;i adus cu sine 
filozofie unui neam `ntreg, opera literar[ ;i filozofic[ st[ 
m[rturie peste timp. 
 
         Am hot[r]t c[ e momentul s[ fac public[ aceast[ 
m[rturisire ca pe o amintire din copil[ria mea.

Raftul  
“Poesis”
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Filozofia și știința sub semnul unității

Dragoș Nicolescu

1. Teme epistemologice fundamentale 
 

Desigur că reflecţia asupra raportului dintre ştiinţă 
şi filozofie, cu toate coordonatele sale gnoseologice şi 
epistemologice, ridică drept obiect fertil de discuţie 
problematica raportului dintre ipostaza metafizică 
speculativă a ştiinţei filozofice şi ipostaza pozitivistă a 
ştiintelor fixe, supuse puterii operaţionale a principiilor 
formale logico-matematice. Pentru ca, plecînd de aici, 
de la analiza gradului de suprapunere, de imixtiune sau 
de diferenţiere a celor două domenii ştiinţifice, să se 
ajungă la evaluarea statutului omului de ştiinţă, la 
estimarea aparatului său analitic şi sintetic de acţiune 
teoretică, la descoperirea, pînă la urmă, a unui 
fundament călăuzitor unic, integrator în demersul 
ştiinţific pe care îl execută. Metoda matematică, 
cercetarea sub microscop, reflecţia, narativitatea şi 
speculaţia nu se dovedesc a fi altceva decît forme relativ 
diferite ale unor căi de tindere înspre descoperirea 
aceluiaşi adevăr ultim, global şi absolut, căruia fiecare 
dintre acestea încearcă să îi lumineze cîte o mică parte, 
să-l surprindă dintr-un alt unghi. Acesta este efortul de 
cunoaştere al omului, căruia, odată cu darul conştiinţei, 
i s-a hărăzit şi destinul de etern căutător al unor taine 
pe care nu se ştie cînd şi în ce măsură le va cunoaşte, 
efort care orice formă ar îmbrăca, orice cale de 
pătrundere şi descifrare şi-ar revendica, utilizează în 
egală măsură rigoarea, claritatea, coerenţa logică şi, mai 
presus de orice, darul scînteii intuitive – sămînţa 
Dumnezeiască aşezată şi încolţită în lumina cerebrală a 
fiinţei umane, care, azvîrlită în jerba unor iptoteze 
halucinante, îi transfigurează acestei fiinţe condiţia 
pauperă, proiectînd-o spre graniţele cereşti. În 
curiozitatea neobosită care i-a bîntuit fiinţa, omul a 
depăşit uşor scepticismul gnoseologic incipient şi 
declanşator prin însăşi puterea fecundă a negaţiei, 
pentru a sta o clipă să se înţeleagă pe sine, să-şi explice, 
prin sensibilitate, gîndire sau logos, fiorul nestăpînit al 
căutării.  

A urmat duelul termenilor în raport cu 
încărcăturile conceptule pe care le poartă şi reprezintă, 
pentru a se desprinde din el căutarea concretă, 
pragmatică a empirismului englez, dar şi supleţea 
decelerării raţionaliste, specifică francezilor cartezieni 
şi postcartezieni. Scepticismului humeian, care pune 
radical în discuţie conceptul de cauzalitate din ştiinţă, 
Kant îi dă o replică de proporţii, pe cît de vaste pe atît 
de originale, depăşind matematic şi sintetic empirismul 
şi raţionalismul prin afirmarea existenţei unei cauzalităţi 
apriorice, determinantă a facultăţilor de cunoaştere care 
structurează şi construiesc experienţa. Aşa cum 
experienţa nu este posibilă fără formele a priori ale 
conştiinţei, nici conceptele (categoriile) un pot exista 
fără intuiţiile generatoare. Nu credem că epistemologia 

genetică a lui J. Piaget, care legitimează aplecarea către 
cunoaşterea ştiinţifică prin puternici factori psiho- şi 
sociogeni, care se unesc pentru a izvorî acel apetit 
inexplicabil şi irepresibil către cunoaştere al omului, 
sînt în stare a nărui existenţa unor cadre prestabilite ale 
subiectului, chiar şi în condiţiile în care Kant nu explică 
suficient geneza lor, şi aceasta dintr-un motiv capital: 
transcendentalul, coborîrea transcendentului în imanent, 
nu poate fi explicat. La graniţele difuze ale orizontului 
său, explicaţia umană se opreşte. 

 
Din punct de vedere al metodei, al cunoaşterii 

sistematizate, filozofia ocupă nivelul de cea mai înaltă 
generalitate, întrucît filozofia, prin dimensiunea şi 
funcţia sa gnoseologică, se constituie şi ca metodă de 
abordare a lumii în totalitatea ei, urmînd apoi nivelul 
metodei şi metodologiei aşa zis “de graniţă”, valabile 
pentru mai multe ştiinţe particulare şi transferabile între 
aceste ştiinte după unele adaptări adecvate, şi, la nivelul 
de jos, metodele şi metodologiile specifice, distincte de 
la o disciplină la alta. “Purismul metodologic” 
parmenidian, construit pe esenţă, pe adevărul logic şi 
nu pe experienţă, se situează la polul opus expansiunii 
metodologice platoniene, căci se trece de la pur la 
dialectică, urmînd ca Aristotel să nu-şi mai fie suficient 
doar propriei viziuni, ci, prin logică, să ofere un 
instrument operativ metodologic pentru gîndirea 
ştiinţifică globală. Pînă la îndoiala hiperbolică a lui 
Descartes, pînă ce omul, îndoindu-se de puterea lui de 
cunoaştere, simte Absolutul Fiinţei perfecte, Dumnezeu, 
nu mai e decît un pas, şi acesta este făcut de Francis 
Bacon – o încercare de negare a “organon-ului” 
aristotelic pe baza normelor inducţiei amplificatoare, 
insuficientă însă pentru a valida corect funcţia logică 
inferenţială, mişcarea sigură între polii cauzali ai 
premisei şi concluziei. Secolele al XVII-lea şi al XVIII-
lea mai ales marchează o strînsă întrepătrundere între 
filozofie, ştiinţe, arte şi meserii. Este epoca unui nou 
salt în istoria gîndirii şi civilizaţiei lumii, căci 
proeminentele creaţii ale lui Descartes, Newton, 
Leibniz, Diderot, ale enciclopediştilor francezi sau 
remarcabilele constructe ale lui Kant sau Goethe 
deschid căile unor noi viziuni, fac să pătrundă magma 
reflecţiei şi judecăţii umane prin reţele unor fisuri 
insesizabile ale misterului. În lucrarea “Introducere în 
epistemologie”, filozoful şi profesorul Acsinte Dobre 
reafirmă şi susţine sugestia lui P. Botezatu de a 
considera, în cadrul metodei filozofice, logica formală 
şi dialectica ontologică într-o unitate polară: “Ca teorii 
de nivel universal, ele nu se substituie una alteia şi 
fiecare va contribui cu laturi necesare, dar nu suficiente, 
la reconstrucţia în gîndire a universului dinamic al 
lumii”. Dacă pentru John Locke “nimic nu există în 
intelect care să nu fi existat mai întîi în simţuri, iar 
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Hegel impune dialectica ca metodă filozofică generală, 
Kant se menţine în sfera opusă, a metafizicii, a formelor 
a priori, anterior existente în subiect. Iată spre exemplu, 
cele trei idei ale raţiunii (Vernunft), distincte, la Kant, 
de intelect (Verstand): ideea de suflet ca totalitate a 
fenomenelor interioare, ideea de lume, ca totalitate a 
fenomenelor exterioare şi ideea de Dumnezeu, ca 
totalitate a realului şi posibilului. Aceste trei idei sînt de 
factură pur metafizică, stabile, individuale, fără să 
exprime o soluţie constructivă relaţională, deci raţional-
dialectică. A încerca măcar să le tratăm dialectic, 
înseamnă, după Kant, “a ne iluziona prin concluzii 
dialectice generatoare de antinomii de neacceptat (A. 
Dobre)”.  În orice caz, dialectica modernă, unificatoare 
a logicii cu principii ontologice, considerată de Hegel 
metodă absolută, fundată pe contradicţii interne, 
depăşite prin succesiunile triadice teză-antiteză-sinteză, 
nu va putea înfrînge niciodată fundamentul 
transcendental. La această concluzie, coincidentă 
viziunii kantiene, va ajunge mai tîrziu chiar 
neopozitivismul lui Wittgenstein, care consideră în 
final (“Tractatus logico-philosophicus”) că logica este 
de natură transcendentală, independentă de experienţă, 
imanentă spiritului pur, o imanenţă, subliniem noi, 
apriorică, de origine esenţial transcendentă. 

 
1.1. Orientarea pozitivistă şi neopozitivistă 
 

Auguste Comte (1789-1857), centrîndu-şi 
pozitivismul pe istoria ştiinţelor, exclude “adaosurile” 
metafizice, considerate vetuste, deci insuficiente, şi 
proclamă, deasupra gîndirii speculative şi teologice, 
supremaţia succesiunii fenomenelor şi a legilor prin 
care respectivele fenomene îşi manifestă devenirea. 
Obiectul metafizicii poate să devină, de acum, obiect al 
ştiinţei. Îndepărtarea de metafizică, va fi continuată, la 
sfîrşitul secolului al XIX-lea, de neopozitivismul lui O. 
Neurath, R. Carnap, H. Reichenbach, B. Russell şi 
Ludwig Wittgenstein, al cărui obiectiv îl va constitui 
construirea unui limbaj unificat al ştiinţei, pe baza 
analizelor logico-semantice şi sintactice. Însă, după cum 
apreciază şi Acsinte Dobre în “Introducere în 
epistemologie”, neopozitivismul eşuează: 
“Reconcilierea empirismului tradiţional cu existenţa 
adevărurilor logice şi matematice pe care şi-a propus-o 
neopozitivismul a rămas tot ca o problemă deschisă”. 
Depăşind însă limitele şi eşecurile sale, neopozitivismul 
prezintă şi aspectul pozitiv al introducerii unei 
atmosfere de precizie şi rigoare în discursul filozofic şi 
ştiinţific, elaborînd chiar noi instrumente metodologice 
de verificare a teoriilor ştiinţifice.  
 
1.2. Falsificaţionismul lui Karl Popper            
 
         Falsificaţionismul lui Karl Popper este foarte 
interesant în calitatea lui de instrument de verificare a 
validităţii teoriilor ştiinţifice, un fel de reducere la 
absurd aplicată stadiului final teoretic, care, printr-o 
critică raţională a eventualelor erori şi eliminarea lor, 
ajunge la schimbarea premiselor, a ipotezelor 
problematice de la care se pleacă. Pe lîngă faptul că ea 
apare ca aplicabilă doar restrictiv, acelor teorii care se 

pretează la revizuirea experimentelor sau a calculelor 
care jalonează algoritmul teoretic şi metodologic, fiind 
mai greu sau imposibil de aplicat teoriilor de factură 
umanistă – luăm exemplul celor filozofice, speculativ-
discursive şi narativ-conceptuale – concepţia 
popperiană suferă, în aprecierea noastră, de o capitală 
defecţiune internă, care, practic, o compromite, iar 
această de fecţiune este următoarea: depistarea unor 
erori în fluxul teoretic, ai unor falsificatori ai concluziei 
teoretice finale, fireşte că impune restructurarea, 
remanierea întregului construct teoretic, dar nu 
neapărat şi a premiselor, a ipotezelor teoretice de la 
care se pleacă. Din punct de vedere prospectiv şi 
teleologic, atingerea finalităţii intenţionate la început 
poate fi ruinată complet de aceste greşeli sau poate fi 
afectată doar parţial, deviată cu un grad accepatbil şi 
recuperatoriu – în ambele cazuri impunîndu-se 
revizuirea şi corecţiile teoretice necesare. Dar intuiţia, 
ideea centrală de la care se pleacă, ipoteza 
strălucitoare care îl aruncă pe cerecetător în lupta cu 
tăriile universului nu poate fi atît de uşor destituită sau 
schimbată, ea poate rămîne luminoasă şi valabilă, 
relansînd efortul teoretic înspre o apropiată sau nouă 
direcţie de lucru. Funcţionarea cu necesitate a unui 
instrument corector teoretic, fondat pe principiul unui 
modus-tollens nu ni se pare validă, căci falsificarea 
concluziei teoretice, chiar dacă reuşeşte depistarea unor 
erori interne nu implică în mod obligatoriu schimbarea 
ipotezei sau anularea ei, ci, adesea, doar corectarea 
acestor erori subminante şi refacerea cu obligativitate 
a concluziei teoretice, astfel încît naşterea unei noi 
probleme (P2) să nici nu existe, ci să existe doar 
ajungerea la o nouă concluzie teoretică, pe fondul 
interogativ şi sondabil al aceleiaşi teme. De aceea, 
considerăm că, în acest caz, al instrumentului de 
verificare şi corectare teoretică popperian, funcţionînd 
pe baza falsificaţionismului, demonstraţia 
argumentativă validă de tip modus-tollens nu 
funcţionează cu necesitate (adică întotdeauna), pentru 
că premisa de lucru (ipoteza) poate rămîne adevărată, 
ceea ce nu înseamnă că nu poate funcţiona în unele 
cazuri. În cazul în care modus-tollens-ul falsificaţionist 
nu funcţionează, este în schimb vorba despre un sistem 
de reglare de tip feed-back între concluzie şi erori sau 
între concluzie şi diferite stadii operative, sistem de 
reglare care lasă neatinsă ipoteza. Considerăm deci că 
un proces atît de amplu, cum este cel al elaborării 
constructului teoretic, şi care începe cu o scînteietoare, 
intuitivă, deci transcendentală idee, nu poate fi verificat 
şi corectat printr-un instrument de validare în care 
falsificaţionismul de tip modus-tollens funcţionează 
necesar, iar atunci cînd falsificaţionismul nu poate fi 
aplicat, poate fi înlocuit cu un feed-back reglator între 
concluzie şi erori.  
 
1.3. Orientarea istoristă 
 
         Thomas Kuhn, St. Toulmin, R. N. Hanson, P. 
Feyeraband sînt reprezentanţii orientării istoriste, 
centrată pe criză şi revoluţie ştiinţifică, pe anomalii şi 
paradigme. Dacă în locul progresului cumulativ al 
ştiinţei propus de inductivişti, Kuhn propune, prin 
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opoziţie, un progres prin revoluţii, în care înnoirile mai 
profunde în ştiinţe vor apărea ca o succesiune  
ireversibilă de restructurări, ca schimbări ale 
paradigmelor, totuşi Kuhn şi ceilalţi “istorişti” nu 
reflectează şi mai profund, asupra fenomenului real, dar 
misterios al apariţiei cauzal-istorice oportune şi 
reformatoare civilizaţional al acestei paradigme. În 
afara descrierii fenomenului schimbării de paradigmă, 
“istoriştii” nu-şi pun întrebări în legătură cu originea şi 
apariţia lui, care susţinem că aparţin Înaltului 
Determinism Energetic, incluzîndu-se Cauzalităţii 
transcentive (v. Teoria Înaltului Determinism 
Energetic). În rest, concepţia lor apare pe cît de 
frumoasă, pe atît de plauzibilă. 
 
1.4. Unitatea duală a ontologicului şi 
gnoseologicului în abordarea realist-integratoare 
 
         Se simte tot mai mult nevoia abordării cunoaşterii 
în orizontul unităţii duale a ontologicului şi 
gnoseologicului, într-o abordare realist-integratoare, 
care se distanţează de interpretările simplificatoare 
antirealiste sau spiritualist-subiectiviste. În aceste sens, 
Wladislav Krajewski propune deplasarea din zona 
supraestimării adevărului epistemologic ideal, 
nefactualizat, în zona adevărului izvorît cercetarea 
realistă a obiectelor de cunoaştere (A. Dobre consideră 
drept pertinentă această părere, ca singura în măsură de 
a menţie cunoaşterea pe făgaşul corect). Epistemologia 
genetică a lui Jean Piaget (1896-1980) găseşte o cale 
de mijloc critică între programele epistemoogice 
tradiţionale – empirismul obiectivist şi apriorismul 
subiectivist, găsind o formulă relaţional-interacţională 
între subiect şi obiect. Dar dacă această concepţie se 
rezumă la stadiile evolutive ale conştiinţei copilului, 
care ar oferi doar o zestre a funcţiilor cognitive 
moştenite, concepţia “deschiderii la experienţă”, a lui 
F. Gonseth (1890-1975) merge pe calea opusă, a 
înţelegerii cunoaşterii ca o permanentă interacţiune între 
un subiect nedesăvîrşit şi un obiect în devenire, o 
permanentă adecvare a fiinţei la experienţe 
modelatoare, cele trei orizonturi la intersecţia cărora se 
articulează concepţia fiind cele ale cunoaşterii intuitive, 
ale enunţării logic-raţionale şi ale acţiunii (ale 
experimentării). Astfel încît, unite într-un demers 
sintetic de instanţiere a cercetării şi cunoaşterii, cele 
două metodologii apar drept complementare, cu 
precizarea că metodologia gonsethiană este, prin 
contactul formativ al conştiinţei cu cîmpul permanent 
deschis al experinţei, în acest sens, autofundaţionistă. 
În legătură cu complementaritatea gîndire “forte” – 
gîndire “slabă” în ştiinţă şi în filozofie, importantă este 
citarea, în lucrarea mai sus menţionată, a lui Hans 
Gadamer, care sublinia cum, “spre deosebire de fizică, 
în care se elaborează un limbaj predominant «artificial» 
spre a exprima cu precizie stările real-fizice, filozofia 
nu dublează limbajul curent, iar conceptele ei păstrează 
ceva din originea lor în limbajul natural”.  
 
         Dar dacă vorbim despre infinit, care este o noţiune 
dificil de analizat sau interpretat, însăşi definirea, 
abordarea şi reprezentarea lui este diferită chiar în 

cadrul aceluiaşi tip de gîndire, cea logic-formală: în 
matematica clasică mulţimea infinită este totuşi 
delimitabilă, putînd a fi aprehendată de gîndirea 
matematicianului (similar Absolutului filozofic, care 
cuprinde o energie incomensurabilă într-o Fiinţă de 
dimensiuni determinate, dar nemăsurabile), pe cînd 
logicismul priveşte infinitul ca pe o dimensiune 
ipotetică nesfîrşită (şirul numerelor naturale), deşi 
Jeffrey Brower susţine, printr-o critică intuiţionistă, ca 
şi infinitul matematic să fie tratat exclusiv în mod 
constructiv şi considerat, deci, ca potenţial, iar David 
Hilbert, părintele şcolii formaliste, în alocuţiunea 
“Despre infinit” (1925), sublinia posibilitatea 
simplificării teoriei sistemului studiat – procedură 
comună în matematică –, prin adăugarea unor elemente 
ideale (de exemplu, numerele imaginare). 
 
         Asupra teoriilor cu caracter integrator, holist, care 
implică aspecte relaţionale, structural-sistemice, şi nu 
atît elemente şi aspecte substanţialiste, care deplasează 
priorităţile cercetării de la cercetarea pură spre cea 
aplicativă, aşa cum sînt cibernetica, teoria sistemelor, 
teoria informaţiei, semiotica etc., vom vorbi într-un 
segment ulterior al acestui studiu. Aceleiaşi viziuni 
integratoare, care impune necesitatea unei înnoiri şi 
operabilităţi problematice sporite, îi aparţin şi 
programele metodologico-ştiinţifice ale 
pluridisciplinarităţii şi interdisciplinarităţii, cu accent 
pe interdisciplinaritate, care permit transferul de metode 
şi idei dintr-o disciplină în alta, cu obţinerea de rezultate 
ample şi fecunde. Aplicabilitatea acestor programe 
metodologice este vastă şi stimulatoare, cuprinzînd 
astăzi aproape întregul cîmp disciplinar ştiinţific, în 
interiorul lor crescînd, din ce în ce mai mult, rolul 
supra-disciplinei care este matematica. O viziune 
integratoare asupra adevărului nu va putea fi obţinută 
decît prin coordonarea unghiurilor de vedere logic, 
metodologic şi epistemologic, cu precizarea pe care 
Acsinte Dobre o expune foarte pertinent, că 
“perspectiva epistemologică va considera conceptul de 
adevăr ca avînd generalitate indefinită, nelimitată, ca 
fiind aşadar, universal şi polimorf, deosebindu-se de 
viziunea logică constructivă şi univocă”, autorul 
“Introducerii în epistemologie” subliniind, de 
asemenea, complementaritatea celor două perspective 
asupra adevărului, cea logică şi cea epistemologică, 
precum şi superioritatea valorii ştiinţifice globale a unei 
teorii ştiinţifice faţă de valoarea ei de adevăr, deşi 
temeiul valorii globale a respectivei teorii rămîne, 
fundamental, adevărul. În acelaşi sens, Th. Kuhn se 
delimitează de concepţia abordării adevărului ştiinţific 
ca scop în sine şi definitiv fixat în favoarea mult mai 
importantei căutări permanente, efort cuantificat prin 
numărul problemelor rezolvate şi a preciziei soluţiilor 
lor.  
 
         Nu putem să nu ne referim şi la conceptul de 
cauzalitate. În această privinţă, a existenţei şi 
poziţionării determinismului statistic, cu legile sale, cu 
probabilitatea şi mai ales cauzalitatea sa statistică, tip 
de determinism provenit dintr-un soi de cuantificare, de 
măsurări aplicate hazardului, indeterminismului şi 
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autodeterminării haotice, noi ne-am exprimat tranşant 
părerea şi în alte studii şi mai ale în Teoria Înaltului 
Determinism Energetic, în care am înfierat sever 
exacerbarea indeterminismului în mai toate ramurile 
ştiinţei, considerarea acestuia drept paradigma 
deterministă actuală atotstăpînitoare şi omnivalabilă. 
Repetăm, şi cu această ocazie, ceea ce am mai susţinut. 
Nefondată pe nimic altceva decît pe un model rezultat 
al unor constatări empirice la nivel micro-fizic, această 
falsă paradigmă ştiinţifică actuală, susţinută acerb de 
gînditori, din ignoranţă, comoditate şi neputinţă, care 
proclamă vehement puterea unui hazard născut din 
nimic, va fi înlocuită de noua şi profunda paradigmă 
energetică a transcentivităţii, care îşi aşteaptă 
recunoaşterea şi impunerea şi care explică cum în 
spatele acestui aparent hazard se află legi precise, ce fac 
din Predeterminare şi Autodeterminarea controlată, 
elementară şi sistemică, angrenajul determinist 
universal fundamental, posesor al unei cardinale funcţii 
şi misiuni Regenerator-energetice. Am introdus şi 
susţinut un nou tip de cauzalitate, Cauzalitatea 
transcentivă, tipul de cauzalitate specifică Înaltului 
Determinism Energetic. Ea provine din transcendent şi 
are direcţie tranzitivă, acţionează din exterior asupra 
structurilor existenţial-fenomenologice, ontologic-
obiective. Tipurile de cauzalitate postulate de 
determinismul clasic (cauzalitate obiectivă – tranzitivă 
şi imanentă) şi de cel probabilist (cauzalitate statistică) 
sînt insuficiente. Deşi reale, ele nu pot să ofere 
explicaţii. Aparatul lor teoretic explicativ se reduce la 
constatări de ordine sau dezordine structurală şi 
factuală, ori la simple tratări unitare, conciliante între 
ordine şi dezordine. Poate că dezideratul pătrunderii 
misterului cauzalităţii – dimensiunea esenţială a 
principiului şi teoriei deterministe – nu a fost atins, ba 
chiar ne-am îndepărtat de el, din cauza dizolvării în 
constatări şi analize vizînd elemente ale stratului 
problemei (ţinînd de inerţii fizice obiectuale, empiriste, 
mecaniciste, precum căutări de direcţii vectoriale, ordini 
sau dezordini structurale, confortabile regularităţi sau 
bizare contingenţe) şi nu ale substratului – adevăratul 
teren de studiu metafizic. Dacă în domeniul 
determinismului modern (probabilist) se pare că fizica, 
biochimia, biofizica, au un cuvînt important de spus, 
începînd de la termodinamică şi ajungînd la mecanica 
cuantică, de la structura, dinamica şi reacţia moleculelor 
la cercetările genetice, în realitate lucrurile nu stau deloc 
aşa. Simpla descoperire a unor manifestări ale 
structurilor materiale şi energetice discrete haotice, 
probabile, desfăşurate sub imperiul hazardului nu 
înseamnă mai nimic. Pentru aşezarea pe calea explicării 
fenomenului sau a mecanismelor ascunse din spatele 
lui, trebuie făcuţi paşi în adîncime, nu doar pe terenul 
fizicii, al evidenţelor fenomenal-obiective, ci şi al 
metafizicii, al ontologiei spiritualiste. Orice altă 
orientare, către alt domeniu explicativ, va duce 
inevitabil tot aici. De aceea, am introdus şi susţinut, în 
cadrul teoriei Înaltului Determinism Energetic, 
conceptul transcentiv de Autodeterminare controlată, 
care trebuie pătruns şi înţeles în complexitatea şi 
profunzimea lui, concept care marchează limitele unei 
libertăţi imanente reale a calităţilor spirituale, permise 

şi încurajate, dar în acelaşi timp îngrădite, ghidate şi 
călauzite către un optim energetic regenerator. Prin 
luminarea acestei realităţi, autodeterminările imanentă 
şi probabilistică promovate de ştiinţa actuală sînt, din 
acest moment, depăşite, fiind înlocuite de o matrice 
explicativă profundă, stabilă, necesară, în virtutea căreia 
devenirea nu mai poate fi o simplă autodevenire, iar 
autodevenirea nu mai poate avea drept cauză puerila, 
convenţionala “explicaţie” neelucidată a autoorganizării 
sistemice, provocată de tainice fenomene entropice şi 
negentropice imanente, care rămîn banale formule fără 
fond. Acestea nu se pot constitui nicidecum în explicaţii 
toretice propriu-zise, ele neavînd substanţă explicativă, 
nefăcînd altceva decît să surprindă la nivel 
observaţional, empiric, stratul cel mai superficial, 
vizibil al problemei. Regretabilă este perpetuarea 
automată, fără discernămînt a acestor poncife de către 
filozofi (şi nu de către oamenii de ştiinţă pozitivă, de 
către cercetători, care au nevoie de dovezi concrete 
pentru a-şi schimba conduita), opţiunea lor pasivă, 
spiritul de înregimentare necondiţionată, confortul 
gregar, nesolicitant şi steril, îngheţarea într-o paradigmă 
formală, nesondată la adîncimea necesară a stratului 
cauzal profund. În acest sens, relevantă este părerea 
fizicianului austriac Erwin Schrödinger (877-1961), 
laureat al premiului Nobel pentru fizică (1933), unul 
dintre părinţii fizicii cuantice, care contestă paradigma 
indeterministă, sau a autodeterminării aleatorii şi 
haotice (Paradoxul lui Schrödinger, experimentul 
mental “Pisica lui Schrödinger), afirmînd că 
indeterminismul, inclusiv cel prezent în mecanica 
cuantică, exprimat prin relaţiile de incertitudine ale 
colegului său, Werner Heisenberg (de asemenea 
laureat al premiului Nobel, în 1932, şi fondator al 
mecanicii cuantice), nu poate fi supus nici unei forme 
de interpretare, din moment ce, în primul rînd, el nu 
este definibil.   
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         Alte modele şi metode teoretice, în afara celor 
menţionate, sînt cele structuraliste şi funcţionaliste, 
primele punînd accentul pe structuri, pe componente 
sistemice structurale şi nu pe geneza în timp a acestor 
structuri, iar ultimele, pe funcţionarea sistemelor relativ 
independent de caracteristicile lor structurale, în 
termenii relaţiilor lor cu input-urile cauzale şi output-
urile rezultante. 
 
1.5. Nivelul metodologic metateoretic şi cel 
psihologic în studiul creativităţii intelectuale 
 
         În legătură cu tema nivelului metodologic 
metateoretic şi al celui psihologic în studiul creativităţii 
intelectuale, depăşind caracterul inefabil, productiv, dar 
neînşelător, după părerea lui Eugen Ionescu, al 
imaginarului, izvorît din adîncimile sufleteşti ale 
omului, se constată necesitatea relaţionării bivalente a 
două categorii de cuplări structural-metodologice: 
prima se referă la cuplarea cunoscutelor faze ale 
schemei psihologice a inovării (pregătire, incubaţie, 
iluminare, verificare şi dezvoltare) cu fazele acţionale 
concrete în cîmpul afirmării noului ideatic, care sînt 
conceperea, propunerea explicită, integrarea şi 
instaurarea inovaţiei validate ca reuşită, iar cea de-a 
doua vizează corelativul logic-empiric, fără a cărui 
respectare nu mai poate fi conceput nici un demers 
evolutiv fertil în ştiinţă. Iată două scheme metodologice 
a căror contingenţă se impune ca mijloc gnoseologic şi 
operativ propulsor obligatoriu în izbînda atingerii unor 
scopuri încărcate de potenţialitate novatoare, în geneza 
unor noi direcţii evolutive în ontologia complexului 
teoretic. Frontul de acţiune al dualităţilor metodologice 
se întinde, sub grandoarea şi eroismul luptei creatoare, 
de la scepticismul critic popperian sau rezilienţa plină 
de precauţie a constructivismului etic justificator al lui 
Gerard Fourez la evoluţia kuhniană discontinuă a 
istoriei ştiinţei sau proiecţiile simbolice, dintr-un adînc 
imemorial, ale lui Freud şi C. G. Jung. Pluralitatea 
gîndirii este în acord direct şi implicit cu pluralitatea 
lumii, semnificate ale unei relativităţi şi diversităţi 
mereu înainte mergătoare, deschise experinţei mundane 
şi, prin aceasta, executoare ale Marelui Proiect 
transcendent. Filozoful Acsinte Dobre aşează lucid, atît 
sub semn de opoziţie gîndirea inovativă faţă de gîndirea 
învechită şi conformistă, chiar “dogmatică”, cît şi sub 
semnul unei dualităţi fecunde, al unui factor propulsor: 
“În cadrul relativităţii gîndirii umane însă se constată 
că inovarea, îmbogăţirea sensurilor se corelează 
inextricabil cu probabilitatea, cu imperfecţiunea şi 
pluralitatea. O astfel de gîndire inovativă, imperfectă în 
bogăţia creaţiilor ei şi veghind asupra propriilor ei 
limite, se opune gîndirii dogmatice, absolutizante; 
aceasta din urmă poate fi eventual cunoscătoare, dar nu 
şi înnoitoare.  
 
       Dualitatea gîndire inovativă – gîndire rutinieră şi 
dogmatică poate fi şi ea un factor propulsor în odiseea 
creativităţii umane, a autodeterminării sale cognitiv-
reflexive. Ea indică, totodată, o cale fecundă de 
înaintare, sub semnul preceptului antic ce ne îndrumă a 
nu înceta să ne cunoaştem pe noi înşine”. Dualitatea 

logic (formal-logic) – empiric (observaţional-sensibil) 
mai cuprinde însă, în ea însăşi, în interiorul 
mecanismului ei corelativ, un aspect important, pe care, 
cu fineţe, îl relevă C. Noica. Fundată pe funcţionarea 
unitară a două principii, cel logic, al non-contradicţiei, 
şi cel de utilitate empirică al raţiunii suficiente 
(Leibniz), îmbinarea conţine, într-un mod dialectic, şi 
o funcţie reductoare: este vorba de funcţia reductoare şi 
validantă pe care principiul empiric poate fi chemat, 
finalmente, să-l exercite asupra sferei largi a lucrurilor, 
destinate unei analize infinite a adevărurilor lor, sferă 
extrinsecă lucrurilor purtătoare de adevăruri finite, 
reglate pe cale logică de principiul non-contradicţiei. 
 
       Din punct de vedere al perspectivei metateoretice 
de abordare globală a problematicii ştiinţifice, 
alăturîndu-se lui G. Fourez, epistemologul şi fizicianul 
american Gerald Holton evidenţiază ceea ce de fapt şi 
Thomas Kuhn susţinea – existenţa caracterului 
conservativ-evolutiv al conţinutului teoretic implicat în 
revoluţia ştiinţifică paradigmatică, sau, altfel spus, 
necesitatea conştientizării şi potenţării filonului genetic 
al procesualităţii istorice a evoluţiei ştiinţifice, prezentul 
şi viitorul novator neavînd cum să-şi poată asuma ilicit 
negarea trecutului din care provine şi se legitimează 
identitar şi propăşitor. Ivirea şi instaurarea noii 
paradigme nu înseamnă şi nu poate însemna 
abandonarea fondului teoretic al paradigmei anterioare 
– moştenire pe care o preia şi o sporeşte, construcţie pe 
care o reconfigurează pentru a clădi mai departe. 
Referindu-se la semnificaţiile filozofice ale unor 
controverse actuale ce însotesc descoperirea de legi în 
ştiinţă, filozoful şi profesorul Acsinte Dobre tratează 
problema descoperirii ştiinţifice şi a relevanţei ei pentru 
disputa dintre realism şi antirealism în filozofia ştiinţei, 
temă în cadrul căreia, specificînd pluralitatea nivelurilor 
care se întrepătrund în desfăşurarea procesului de 
descoperire a legilor – nivelul general-teoretic, 
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experimental-instrumental, logico-epistemologic şi 
istoric-factual –, îl menţionează şi pe epistemologul 
italian Angelo Maria Petroni, profesor la Universitatea 
din Bologna, care propune modele de construcţie 
metafizică complexă, cu rol acţional interdisciplinar, şi 
care condamnă blocarea în tiparele unor structuri 
conceptuale fixe, imobile, în stare a lumina palid o 
perspectivă istorico-metodologică redusă. În 
liniamentul acestei concepţii, A. Petroni consideră de 
importanţă majoră două trăsături ale legilor ştiinţifice: 
precizia şi predicţia lor, trăsături care, validate în special 
în domeniul fizicii, susţin realismul în disputa fertilă 
realism-antirealism (convenţionalism). Dar înnoirile 
calitative din ştiinţă şi tehnologie exercită puternice 
implicaţii socio-istorice, civilizaţionale, care necesită 
abordări teoretice adecvate. Punctînd pe scurt reperele 
de forţă ale acestor analize, începem cu schimbarea 
majoră de viziune filozofică şi metodologică care a avut 
loc de-a lungul timpului, privitoare la inversarea 
polarităţii raportului acţiune (practică) – teorie, în sensul 
creşterii rolului, în epoca modernă, a practicii, ca 
dimensiune acţională ce integrează cunoaşterea 
teoretică.  
 
       Apoi, se remarcă un alt tip de schimbare: trecerea 
de la tehnocentrism la sociocentrism,  mutaţie care are 
loc din zona concepţiilor tehnocentriste asupra 
dezvoltării în zona teoriilor sociocentrice şi care 
reprezintă aplicarea tehnologiilor într-o societate şi 
civilizaţie centrată pe om, pe necesitaţile şi evoluţia 
condiţiei sale. Procesul de producţie a fost şi el regîndit 
şi restructurat în scopul obţinerii unor performanţe 
productive sporite, într-un climat de muncă mulţumitor, 
cu protejarea resurselor naturale şi a echilibrului 
ecologic. În spiritul noii configuraţii tehnologico-
sociale, necesitatea căutării şi găsirii unor indicatori ai 

calităţii ştiinţei a declanşat analize epistemice care 
uneori s-au închis în cercul unor dependenţe biunivoce, 
aşa cum este cazul raportului dintre conţinutul teoretic 
al cercetării şi validarea sa prin praxisul în care este 
aplicat, raport teorie-practică ce funcţionează pe baza 
unei implicaţii reciproce, în ambele sensuri, dominanta 
sau reducţia unilaterală neputînd avea loc fără acroşarea 
celuilalt sens, corelativ. De asemenea, aceste analize au 
vizat şi comparaţii între indicatorii economici şi cei ai 
calităţii ştiinţei, cu reliefarea deosebirilor dintre cele 
două categorii de indicatori.  
 
       Din punct de vedere paradigmatic, are loc şi o 
recontextualizare a cunoaşterii ştiinţifice prin 
delimitarea concepţiilor pozitivist-normativiste de 
intervenţia narativităţii speculative, analitice, simbolice 
şi a focarelor conotative metaforice, simultan cu 
apariţia, la sfîrşitul secolului XX, a unor deosebiri 
calitative între efortul colectiv de acţiune paradigmatică 
a cercetătorilor şi viteza inovaţiei tehnice. Acest decalaj, 
semnalat de filozoafa belgiană Isabelle Stengers şi 
susţinut de filozoful Acsinte Dobre, marchează de fapt 
noua etapă a ştiinţei şi gîndirii, în care presiunea 
timpului, deci şi a evoluţiei, face ca uzura morală a 
instrumentelor tehnice de cercetare şi măsură şi 
necesitatea înlocuirii lor să devanseze capacitatea 
oamenilor de ştiinţă de a se uni şi mobiliza în elaborarea 
noii paradigme. Acsinte Dobre, spre finalul lucrării sale, 
apreciază, într-o viziune globală: “Forţa cercetării 
ştiinţifice metodice, utilizînd paradigma, îşi primeşte 
sensul mai profund din situarea ei într-un proiect social 
mai vast, cu componente politice, etice, filozofice. 
Aşadar, considerînd ştiinţa, dintr-o perspectivă 
acţionalistă, drept un cuprinzător proiect social, vom 
remarca prezenţa creativităţii la diferite nivele, între 
care şi acela al gestiunii şi politicii amintitului proiect”. 

Admira\ia soarelui 
1976 – Bronz, 40x15x40 cm 
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Borges și elogiul cărții

Gheorghe Glodeanu

         Volumul Borges oral din 1979 reunește câteva din 
cele mai importante prelegeri ale cunoscutului om de 
cultură despre marile subiecte care l-au fascinat de-a 
lungul timpului. În momentul în care reprezentanții 
Universității Belgrano i-au propus să țină un șir de 
conferințe, Borges s-a oprit la cinci teme care i-au marcat 
atât viața, cât și opera: cartea, un instrument fără de care 
nu își putea concepe existența și care îi era la fel de util 
precum mâinile sau ochii, nemurirea, „această amenințare 
sau speranță la care au visat atâtea generații”, 
Swedenborg, „vizionarul care a scris că cei morți aleg 
iadul sau paradisul, pecetluindu-și alegerea prin propria 
voință”, povestirea polițistă, „riguroasa jucărie pe care ne-
a lăsat-o Edgar Allan Poe”, și timpul, care, pentru autorul 
argentinian, reprezintă „problema esențială a metafizicii”. 
În viziunea lui Borges, asemenea lecturii, prelegerea este 
rodul unei colaborări, în care ascultătorii sunt considerați 
la fel de importanți precum cel care vorbește. 
         Prima temă a expunerilor lui Jorge Luis Borges este 
Cartea. Alegerea pare firească pentru un creator care și-a 
imaginat paradisul ca o imensă bibliotecă. Scriitorul 
pornește de la ideea că, dintre numeroasele instrumente 
ale ființei omenești, cartea rămâne obiectul cel mai uluitor, 
celelalte alcătuind niște prelungiri ale trupului. Din 
această perspectivă, microscopul și telescopul sunt niște 
prelungiri ale privirii. Telefonul este considerat „o 
prelungire a glasului”, în timp ce plugul și spada sunt niște 
prelungiri ale brațului. În ceea ce privește cartea, ea este 
definită drept „o prelungire a memoriei și imaginației”. În 
piesa lui Bernard Shaw, Cezar și Cleopatra, se 
menționează că faimoasa bibliotecă din Alexandria 
reprezintă „memoria umanității”. Pornind de aici, cartea 
are menirea de a rememora trecutul. Abordând problema 
într-o manieră metaforică, Borges identifică trecutul cu 
un șir de vise. Drept consecință, nu există nicio diferență 
între a-ți rememora trecutul și a-ți aminti visele.  
         Scriitorul recunoaște faptul că, la un moment dat, s-
a gândit să scrie o istorie a cărții. Mai exact, o istorie a 
aprecierilor de care s-a bucurat ea de-a lungul timpului. 
Recunoaște însă că, fie și parțial, proiectul a fost deja 
finalizat de Oswald Spengler în Decadența Occidentului, 
unde a găsit câteva pagini memorabile dedicate cărților. 
Borges își continuă demersul afirmând că, spre deosebire 
de prezent, în mod surprinzător, în Antichitate nu a existat 
un cult al cărții. Acest lucru se explică prin faptul că ea 
nu era considerată decât „un substitut al cuvântului rostit”. 
Celebra expresie „Verba volant, scripta manent” nu se 
referă atât la efemeritatea cuvântului vorbit, cât la 
durabilitatea celui scris. O durabilitate inutilă în absența 
cititorilor. Nu întâmplător, toți marii maeștri ai umanității 
– spune Borges – au fost niște maeștri orali. În acest sens, 
este oferit exemplul lui Platon, dar se fac trimiteri 
elocvente și la Socrate. În aceeași categorie intră și 
Pitagora, motiv pentru care Aristotel nu vorbește niciodată 

despre cunoscutul filosof și matematician, ci despre 
pitagoreici. Reprezentanții cunoscutei școli filosofice 
credeau în mitul eternei reîntoarceri, în ideea timpului 
ciclic. Borges menționează faptul că Pitagora a ales să nu 
scrie, deoarece dorea ca gândirea lui să supraviețuiască în 
memoria discipolilor. De aici și importanța zicalei 
Magister dixit, ceea ce trimite la nevoia de a urma 
învățăturile maestrului.  
         Conferențiarul trimite apoi la Platon, care vedea în 
cărți niște efigii însuflețite, dar care nu răspund dacă li se 
adresează o întrebare. Drept consecință, pentru a evita 
muțenia documentelor scrise, filosoful a inventat dialogul 
platonician purtat cu niște personaje celebre precum 
Socrate sau Gorgias. Dar tot niște maeștri orali sunt 
considerați Hristos și Buddha. Pornind de aici, nu trebuie 
să ne mire faptul că, în Antichitatea clasică, nu a existat 
respectul nutrit astăzi pentru cuvântul scris. Sfântul 
Anselmus atrăgea chiar atenția asupra faptului că o carte 
în mâna unui ignorant poate fi la fel de primejdioasă ca o 
sabie în mâna unui copil. Mai mult, în Orient, se credea 
că „o carte nu trebuie să dezvăluie secretul lucrurilor; o 
carte trebuie, pur și simplu, să ne ajute să descoperim”. 
Dintre cărțile care nu au fost scrise pentru a fi înțelese ci 
pentru a fi interpretate, Borges amintește Zoharul (Cartea 
Splendorilor) și Sefer Yetzira (Cartea legăturilor). Chiar 
dacă Homer a fost foarte respectat în Antichitate, el nu era 
considerat un autor sacru. Nici capodoperele sale, Iliada 
și Odiseea, nu se bucurau de un asemenea prestigiu. În 
repetate rânduri, Borges ne reamintește faptul că, pentru 
antici, cartea nu reprezenta altceva decât un substitut al 
cuvântului rostit. Abia mai târziu s-a impus, venind din 
Orient, un concept nou, cel de carte sfântă. În acest sens, 
se dă exemplul Coranului, care, în viziunea 
musulmanilor, era anterior creației și limbii arabe. Alte 
lucrări precum Biblia sau Tora au fost dictate de Sfântul 
Duh. Nimic nu este întâmplător într-o carte insuflată de 
Divinitate, totul fiind riguros motivat. Spre deosebire de 
scrierile sacre, în viziunea anticilor, se credea că inspirația 
venea din partea muzelor. În felul acesta se explică 
invocarea lor în debutul marilor creații.  
         Cartea văzută ca o operă divină reprezintă o 
perspectivă mai apropiată de viziunea actuală asupra cărții 
decât de cea a anticilor, pentru care ea nu era decât o 
versiune oarecum degradată a cuvântului rostit. Cu toate 
acestea, odată cu trecerea timpului, credința într-o lucrare 
sacră începe să șubrezească, fiind substituită cu ideea că 
„fiecare țară e reprezentată de o carte” sau printr-un autor 
emblematic. Mai ciudat este faptul că, de multe ori, 
popoarele și-au ales niște reprezentanți care nu le seamănă 
foarte tare. Englezii au optat pentru Shakespeare, deși 
acesta pare „cel mai puțin englez dintre scriitorii englezi”. 
Germania, o țară considerată încântătoare, dar care poate 
deveni foarte ușor fanatică, a ales un om lipsit de fanatism, 
pe Goethe. Francezii nu au optat pentru un anumit autor, 
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deși preferințele lor se îndreaptă către Victor Hugo. Cu 
toate acestea, datorită numeroaselor sale ornamente, 
autorul Legendei secolelor nu este considerat specific 
spiritului francez. Spania este întruchipată de Cervantes. 
Deși a fost contemporan cu Inchiziția, acesta s-a dovedit 
a fi un autor tolerant, care „nu are nici virtuțile, nici viciile 
spaniole”. În ceea ce privește Argentina, ea este 
reprezentată de cunoscuta epopee a lui José Hernández, 
Martin Fierro. 
         Borges trece apoi în revistă câțiva autori memorabili 
care și-au exprimat opiniile despre statutul cărții. Primul 
este Montaigne, care resimte din plin plăcerea lecturii, pe 
care o consideră o formă a fericirii. Drept consecință, în 
viziunea sa, nu există ideea de lectură obligatorie. Dacă 
pictura este definită drept „arta de a oferi bucurie prin 
forme și culori”, și literatura poate fi privită ca o formă a 
fericirii. Nu este voie ca lectura să înainteze cu dificultate, 
deoarece, în acest caz, autorul a eșuat. În viziunea 
exegetului, parcurgerea cărții (adică fericirea) nu trebuie 
să presupună depunerea unui efort. Din această 
perspectivă, James Joyce este considerat un scriitor eșuat, 
deoarece opera sa se parcurge cu reală dificultate. Chiar 
dacă vorbește cu pasiune despre cărți și vede în ele o sursă 
a fericirii, Montaigne afirmă, totuși, că această plăcere 
este destul de molcomă.  
         O altă perspectivă interesantă asupra cărților 
propune Ralph Waldo Emerson, în viziunea căruia 
biblioteca este o încăpere fermecată. În acest topos 
miraculos se regăsesc, înlănțuite prin vrajă, cele mai alese 
spirite ale omenirii. Mai mult, tomurile prăfuite abia 
așteaptă din partea noastră un gest pentru a renunța la 
tăcerea în care se găsesc cufundate. În felul acesta, 
Emerson vorbește printre primii despre importanța 
cititorilor. Scriitorul american conștientizează faptul că 
este absolută nevoie ca lectorul să deschidă cartea pentru 
ca marile spirite ale omenirii să se trezească din letargie 
și să înceapă să ne vorbească. Dar tot Emerson vorbește 
și de ignoranța unora dintre cititori, care, în loc să meargă 
la surse, se mulțumesc cu interpretările intermediarilor, 
cu exegezele criticilor literari.    
         Borges menționează că, timp de douăzeci de ani, a 
fost profesor de literatură engleză la Facultatea de 
Filosofie și Litere a Universității din Buenos Aires. În 
această calitate, el le recomanda studenților săi să citească 
puțină critică literară, pentru a merge direct la operele 
studiate. Deși exista riscul ca în felul acesta să înțeleagă 
mai puțin, totuși, ei se puteau bucura din plin de 
descoperirea operei. Autorul Cărții de nisip consideră că 
cel mai important lucru la un autor este intonația, vocea 
lui inconfundabilă.  
         Dedicându-se literaturii, scriitorul argentinian 
recunoaște faptul că lectura reprezintă o formă a fericirii. 
O altă formă a fericirii, chiar dacă mai puțin intensă, este 
considerată creația. Ea este definită drept „un amestec de 
uitare și amintire despre cărțile pe care le-am citit”. Borges 
este de acord cu îndemnul celor doi predecesori ai săi, 
Montaigne și Emerson, să citim doar ceea ce ne face 
plăcere, deoarece „o carte trebuie să fie o formă de 
fericire”. Din această perspectivă, el se consideră foarte 
îndatorat literelor. Ca autentic profesionist, recunoaște că 
a încercat mai mult să recitească decât să citească, o 
îndeletnicire și mai importantă decât cititul. Însă, pentru 

aceasta, este nevoie ca, în prealabil, să fi citit foarte mult. 
Borges mărturisește că nutrește un adevărat cult al cărții. 
Această fascinație nu l-a părăsit nici după ce a orbit. Drept 
consecință, continuă să își umple casa cu cărți. Asemenea 
lecturii, prezența lor este trăită tot ca o formă a fericirii. 
Nu întâmplător, prozatorul povestește bucuria pe care a 
resimțit-o în momentul în care a primit drept cadou o 
ediție din 1966 a Enciclopediei Brokhause. Deși nu le 
putea vedea și nu le putea parcurge, cele peste douăzeci 
de volume alcătuiau „o binefăcătoare atracție universală”.  
         Pornind de la asemenea premise, Borges nu crede 
în dispariția cărții. Spre deosebire de un ziar care trăiește 
sub efemeritatea clipei, o carte se citește pentru a fi ținută 
minte. Chiar dacă ideea de carte sfântă (Coranul, Biblia, 
Vedele) este, probabil, depășită, exegetul este de părere că 
volumele tipărite mai păstrează o aureolă mitică, ce nu 
trebuie pierdută. Pentru ca cititorul să trăiască o experiență 
estetică, opera trebuie citită. O carte care nu este deschisă 
reprezintă doar un obiect lipsit de spiritualitate, un simplu 
„cub de hârtie și piele”. Miracolul se produce în timpul 
lecturii, când literele aparent moarte se trezesc la viață. 
Tot așa cum Heraclit susținea că nu ne putem scălda de 
două ori în același râu deoarece apele se schimbă 
neîntrerupt, tot așa și cartea devine mereu alta, la fiecare 
relectură. Conotațiile cuvintelor se modifică în timp, 
deoarece se modifică și experiențele lectorului. În acest 
sens – spune Borges –, Hamlet nu mai este astăzi la fel 
cum l-a conceput Shakespeare la începutul secolului al 
XVII-lea. El se schimbă cu fiecare generație de cititori. 
Același lucru se întâmplă cu Don Quijote și cu Martin 
Fierro. Aceasta pentru că „cititorii au îmbogățit cartea”. 
Lecturând o carte veche, Borges are impresia că parcurge 
tot timpul care s-a scurs din momentul redactării ei până 
azi.  
         În încheierea observațiilor sale, scriitorul pledează 
pentru nevoia de a păstra cultul cărții. Aceasta deoarece 
fragilul obiect de hârtie păstrează ceva divin „prin dorința 
de a găsi fericire” și „de a găsi înțelepciune”. 
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Despre Ion :iugariu (1914-1945)

Nae Antonescu

“Poetul este de re\inut. O anumit[ tehnic[ 
muzical[ r[sp]nde;te o pl[cut[ atmosfer[ liric[, 
`n care cuvintele devin adesea vibra\ii de adieri’’  

Apollonius (Vladmir Streinu) 

         Numai cu trei luni `nainte de sf]r;itul celui de al 
doilea r[zboi mondial, ̀ n februarie 1945, Ion :iugariu se 
logodea cu moartea, undeva pe fronturile `nghe\ate ale 
Cehoslovaciei. A murit `n b[t[lia pentru ora;ul Brezno, 
iar `n anul 1956 osemintele i-au fost transportate `n 
cimitirul militar rom]n de la Zvolen, l]ng[ Banska-
Bistritza. Se stingea astfel prematur o existen\[ ̀ nchinat[ 
frumosului ;i binelui, curmat[ de o soart[ at]t de vitreg[. 
~ntr-o via\[ de abia 31 de ani, dintre care doi pe front, 
Ion :iugariu a g[sit r[gazul s[ tip[reasc[ trei volume `n 
versuri, s[ preg[teasc[ pe al patrulea ;i s[ aib[ o rodnic[ 
activitate de cronicar literar, ̀ nchinat[ ̀ ndeosebi poeziei. 
Sprijinit de criticul Octav :ulu\iu, care nutrea mari 
speran\e ̀ n des[v]r;irea personalit[\ii poetice a t]n[rului 
maramure;ean, Ion :iugariu a urcat, treapt[ cu treapt[, 
p]n[ la tragicul deznod[m]nt. Criticul revistei Familia 
manifesta un statornic interes fa\[ de elevii dota\i cu alese 
calit[\i literare, le `ncuraja `nceputurile artistice ;i le 
u;ura p[trunderea `n redac\iile publica\iilor. Pe Ion 
:ugariu, Oct. :ulu\iu l-a sprijinit constant, indic]ndu-i 
chiar s[ se `nscrie la politehnic[, s[ studieze ;tiin\ele 
exacte ;i practice, deoarece ,,viitorul este al ;tiin\ei 
practice ;i deci al inginerilor. ~n cariera literelor vei putea 
s[ te manife;ti oric]nd f[r[ s[ fie nevoie pentru asta ca 
s[ studiezi `n mod special la facultate. Ion :iugariu 
c];tiga locul ̀ nt]i la un concurs de specialitate al revistei 
engleze ;i ob\ine o burs[ la Oxford, pe care `ns[ n-o 
onoreaz[. Testamentul lui literar, tip[rit ̀ n ziarul Victoria 
din Bucure;ti (1945) atest[ con;tiin\[ de adev[rat patriot, 
ce ;i-a v[rsat s]ngele pentru o via\[ mai bun[. Scrisoarea 
este adresat[ lui Geo Dumitrescu ;i se refer[ la op\iunea 
pentru o poezie a marilor idealuri ale umanit[\ii, la care 
ader[ de pe front, cu o s[pt[m]n[ `nainte de moarte. 
Scriitorul s-a n[scut `n anul 1914, `n satul B[i\a, l]ng[ 
Baia Mare, `ntr-o familie de mineri. A urmat liceul 
teoretic la Oradea ;i apoi Facultatea de filosofie ;i litere 
din Bucure;ti, pe care a absolvit-o cu un r[sun[tor 
succes, cu teza de licen\[, Aspectul jurnalistic `n 
literatura modern[. O parte a cercet[rii a fost publicat[ 
ca studiu independent `n fruntea revistei Me;terul 
Manole ;i a suscitat vii discu\ii `n presa literar[ a 
timpului. Primele lui crea\ii sunt din vremea liceului, cu 
un debut ̀ n revista Observatorul din Beiu;, ̀ n anul 1934, 
poemul fiind intitulat Imnul tinere\ii. Nu peste mult timp 
devine statornic colaborator al revistelor Familia din 
Oradea, Lanuri din Media; ;i Afirmarea din Satu-Mare, 
`n paginile celei din urm[ prest]nd ;i o larg[ activitate 
de cronicar literar.  

         Colaborarea la revista s[tm[rean[ a ridicat 
prestigiul literar al acesteia> `n coloanele ei Ion :iugariu 
s-a ocupat de poezia t]n[r[, a `nchinat un poem 
eroismului lui Decebal ;i a tip[rit numeroase crea\ii 
lirice originale. Poezia a fost principala pasiune a lui Ion 
:iugariu, `n ea credea cu o fervoare nem[rginit[. ~nt]ile 
lui versuri, r[mase `n paginile pr[fuite de vreme a 
revistelor s[tm[rene ;i maramure;ene, cultivau starea 
dionisiac[, av]ntul liric ;i prospe\imea imaginilor. Ceva 
din aceast[ atitudine a dezvoltat Ion :iugariu `n primul 
s[u volum de versuri, Trecere prin alba poart[ (1938), 
dedicat criticului Octav :ulu\iu, care l-a prezentat 
publicului cititor, ca un nou ;i valoros poet, `n paginile 
revistei Familia. Versul se desf[;ura liber, sincer, 
ne`ngr[dit `n formule ;i declama o arz[toare dorin\[ de 
via\[. Idolul de atunci era Lucian Blaga, cel din Poemele 
luminii, asimilat `ns[ unui temperament personal. 
Imaginile se rostogoleau `n cascade, via\a era re\inut[ `n 
aspectele ei tumultoase, fierbin\i, `n continu[ devenire. 
Realizarea poetic[ era asociat[ unui drum lung, spinos 
;i `ntortocheat, ispititor de miraje ;i necunoscut< “Drum 
nou, drum lung, / Pe care niciodat[ toate g]ndurile nu-
l ajung / Mai alb ca un obraz de fat[ mare, / Mai 
ispititor dec]t berea care / Fierbe `n s]nii fecioarelor 
de la \ar[> / Mai plin de soare necunoscut ;i cald ca o 
prim[var[. / C]nd muste;te via\a `n suflet ;i-n p[rin\i> 
/ Drum nou, drum sf]nt, / Mi-am `br[cat g]ndul `n 
azur ;i muselin[ / :i mi-am sc[ldat condeiu-n boare 
cristalin[> / Buzele mi le-am cuminecat cu mustul gliei 
/ S[ creasc[-n inim[ cicoarea poeziei” / (C]ntec de 
pornire la drum). Aceast[ poezie devine o justificare a 
inten\iilor lirice, `nt]lnirea lui Ion :iugariu cu lumea 
mirific[ a versului `i ofer[ prilejul unei c[l[torii, `n 
tov[r[;ia g]ndului ;i a ispitelor tinere\ii. Poetul este un 
`nsetat al vie\ii, pe care o urm[re;te la izvoarele ei 
originare, `ntr-un bogat decor naturist, `n viet[\i ;i 
culori, simbolic interpretate, `ntr-o viziune existen\ial[ 
proprie< “Mi-e sete de via\[... / A; vrea s[-i sorb 
umflatele izvoare, / Cu g]t de cerb ;i sulet de mioare, / 
A; vrea s[ g]lg]ie spumoas[ `n mine / Cu tot noianul 
ei de ape cristaline> / S[-mi circul pe jghiaburi albe de 
sim\ire, / ~n r]uri pline, pline> ;i s[ se resfire, / 
S[lbatic[ ;i oarb[ peste g]nduri / :i peste sufletul 
bolnav, `n r]nduri, r]nduri.../“ (Sete). Poezia lui Ion 
:iugariu izbucne;te ca un vulcan, alc[tuit din pasiuni ;i 
dorin\e egolatre, din puternice zv]cniri ;i impulsuri. O 
poezie a soarelui lumino, a simbolului prim[verii, ce 
alung[ `ntunericul ;i ghe\urile, un vers `ntruchipat `n 
imaginea z]mbetului cai;ilor< “~n diminea\a asta 
t]n[r[, a nins peste ograd[, / Z]mbetul cai;ilor, ca o 
rug[ de fecioar[> / :i mi-a p[rut c[ nu e nimeni ast]zi 
trist, ca o povar[ / :i nici un ochi at]t de `ntunecat ca 
s[ nu-l vad[“ / (Z]mbetul cai;ilor). Soarele devine 
simbolul generator al vie\ii, de aceea poetul `l evoc[ 
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mereu, uneori aproape ritual< “~n jurul meu se scald[ ̀ n 
roua diafan[ / Diminea\a goal[, s[rut]ndu-i s]nii” / 
(Diminea\a). Peisajul este rural, miroase a iarb[ verde, 
a paji;te, apoi c]ntece ale p[durilor ;i izvoarelor, un mod 
alegoric de a concepe poezie, alunec]nd ;i `n abuzuri 
imagise, nu de pu\ine ori, ca “pluguri de lumin[“, dar `n 
general p[str]ndu-se `n limite acceptabile. Pericolul 
acestei poezii devine la un moment dat maniera, 
accentele liricie nasc retorism, crea\iei `i lipse;te 
coeziunea poetic[. Acestui av]nt liric nest[vilit al 
elementelor vegetale `i corespune armonic o latur[ 
complementar[, erotic[< oda din cicluc Incanta\ii pentru 
z]na mic[, parte reprezentativ[ a primului volum. Ne 
`nt]lnim aici cu o poezie a dragostei, cu `nr]uriri din 
C]ntarea C]nt[rilor, o aleas[ sensibilitate liric[, iubita 
fiind aproape fiziologic zugr[vit[< grumajii, umerii, 
s]nii, guta, buzele. Acest naturalism `;i are deficien\ele 
lui. Dar Ion :iugariu nu r[m]ne la acest aspect exterior, 
decorativ, el spiritualizeaz[ elementele prin for\a 
elanului ;i sinceritatea sentimentului, adorarea mistic[ 
a iubite `nv[luie concretul `ntr-o zon[ tainic[, 
izvor[toare de ecouri profunde ;i reale rezonan\e 
emotive. Cele opt incanta\ii o exprim[ o autentic[ laud[ 
a virtu\ilor iubite, evocat[ peste marginile firii, ea nu are 
seamn[n `n ordinea crea\iei< “Ce m]ndr[ e;ti iubita 
mea, ce m]ndr[ e;ti... / Nu-i z]n[ `n str[bunele 
pove;ti, / Nici hold[ galben[, nici lan de gr]u / Nici 
ap[ cristalin[ `n p]r]u> / Nu-s pui de ciut[, nici 
porumbi\e gemene, / Nu-s flori `n cr]ng, iubita mea s[-
\i semene” / (Incanta\ia I). Iubita este c[utat[ `n regnul 
vegetal, `n mun\i ;i flori, `n c]mpuri ;i pe st]nci, cu 
rezonan\e ascunse, folclorice ;i `n lumea basmelor, a 
c]ntecelor ;i a viselor. E o omniprezen\[ a sentimentului 
erotic exprimat cu c[ldur[ ;i fierbere l[untric[< “~n care 
floare te-ai culcat, iubita mea? / ~n care c]ntec cu sur]s 
de nea, / ~\i legeni pruncul g]ndului, `n m]ng]ieri de 
crin? / Te-ai `nfr[\it cu lumea cerului senin, / Sau te-ai 
legat tovar[;e cu visul, prin stele / S[ te s[ru\i ;i s[ te 
joci cu ele” / (Incanta\ia III). Exprimarea acestui 
sentiment nu este departe c]teodat[ de un stil biblic, 
melodic, `n Incanta\ia IV iar actul posesiunii este at]t 
de stilizat `nc]t `;i pierde orice urm[ de p[m]ntesc< “Era 
a;a de alb[ m]na mea, / :i-at]t de bun[ prieten[ era 
cu tine, / ~nc]t, din prim[vara frumuse\ilor virgine, / 
Str]ngea petalele ca pe ni;te fulgi de nea” / (Incanta\ia 
VI). Poezie ginga;[, delicat[, gra\ioas[, afl[m `n aceste 
versuri< “C]ntecul pe care foaia asta-l scrie, / Laud[ 
m[ririi tale-a; vrea s[ fie” / (Incanta\ia VII). Cu toat[ 
aceast[ exuberan\[, Ion :iugariu ;i-a dat seama c[ 
adev[rata poezie se des[v]r;e;te pe linia interioriz[rii, 
a aprofund[rii semnifica\iei actului, poetic. Lirismului 
dezl[n\uit `i corespune acum o poezie de reflexe 
mediative, elegii lucrate cu migal[ de me;te;ugar, o 
aplecare spre ad]ncurile sufletului uman. Anii devin tot 
mai tri;ti, o u;oar[ melancolie olute;te peste `mplinirea 
v]rstei, lini;tile sunt albe ;i pe alocuri apar resemn[rile. 
Destr[marea bacovian[ a vie\ii plute;te pe undeva pe 
aproape, sentimentul tragic se acoper[ de umbre, se 
ivesc nelini;tile, amintirile `nlocuiesc clipele de iubire, 
o atmosfer[ romantic[ nu departe de culorile 
pesimismului tragic `ncepe s[-;i fac[ loc. Triste\ea 
trecerii inevitabil a timpului acoper[ g]ndirea matur[ a 

poetului, `n Mu;catele, pe care Octav :ulu\iu o 
considera cea mai frumoas[ poezie a volumului< 
“Mu;catele din geamul meu sunt azi bolnave / De-at]ta 
toamn[ sur[ ;i singur[tate. / ~n marea ochilor pierdu\i 
`n gol, mor toate / Sur]surile albe ca ni;te epave / :i 
ploaia degetelor nu se mai aude, / Cumn lunec[ pe 
g]tul florilor, u;oar[. / Ce triste frunzele au `nceput s[ 
moar[, / ~n ramurile de priviri trecute ude! / ~n iarna 
asta plin[ de uitare, / Va ninge peste ele versul gol ;i 
poate / Va `ngropa `n strofe micile mu;cate, / Cum 
prinzi `n ire albe, runze `n ierbare” /. Sentimentul 
elegiac evolueaz[ `n sensul pr[bu;irii idealurilor ;i a 
rarefierii elanului ini\ial. Atmosera solitudinii omoar[ 
chiar soarele, alt[dat[ energic evocat, via\a nu re`nvie. 
Poetul mediteaz[ (asupra condi\iei lui existente, lini;tea 
din jurul lui `l doare, toamna descompune totul ;i aduce 
triste\e `n suflete< “~n mine moare undeva un g]nd 
b[tr]n, / Ca o frunz[ galben[, c[zut[ pe o alee / :i 
inima r[mas[ singur[ se-ntreab[ ce e / Iubirea care 
pl]nge azi f[r[ st[p]n” / (Toamn[). Gesturile 
dob]ndesc gravitate singur[t[\ii, acordurile sunt triste 
;i g]ndurile pustii, nop\iile sufletului sunt grele de 
povara `ncremenirii, clipele se `mbrac[ `n doliu. C]ntec 
pentru `nt]iul popas devine experien\a concluziv[ a 
volumului. Poetul se opre;te din drumul parcurs `n \ara 
versului ;i se amestec[ printre muritori, p[r[se;te 
visurile `naripate ale poeziei, pentru o clip[, parc[ 
pentru a-;i lua un nou av]nt, spre alte z[ri< “Acum, / 
L[sa\i-m[ s[ m[ opresc pu\in, aici, `n drum, / S[-mi 
scutur praful de pe haine, de pe m]ini, / S[ sorb ;i eu 
un strop de aer proasp[t `n pl[m]ni / :i setea buzelor 
uscate s[ mi-o ast]mp[r, pe un ban, / Cu vin din cel 
mai bun de-al vostru, la un han, / S[ fiu ;i eu ca voi un 
simplu om / :i, p[r[sind un pic al visurilor albe dom, 
/ S[-mi fac cu voi la bra\ o mic[ poz[ / :i s[ vorbim 
despre via\[ azi, `n proz[> / C[ci prea m-am obosit pe-
acolo printre nori, / :i prea mi-a fost ;i mie dor de voi, 
de muritori, / Prea lung[-i, printre stele, alba cale, / S[ 
nu a;tep\i din c]nd `n c]nd ;i drumuri mai banale> / 
De aceea, prieteni buni eu visul azi mi-l las / :i fac, cu 
voi al[turi un popas, / Iar m]ine, c]nd va fi-aicea prea 
mult fum, / Cu g]ndurile mele-n spate, voi porni din 
nou la drum.“ / ~nc[ `n anul 1939 poetul preg[tea ;i alte 
volume de versuri. Avea `n manuscris Mara Tarola (un 
mit al femeii din basm) ;i ~ns]ngeratele cor[bii, Fata 
din iarb[, proiecte ce nu s-au materializat `ns[. Din 
c]nd `n c]nd coboar[ din Capital[ `n ora;ul s[u iubit 
Baia-Mare, cu care `ntre\ine rela\ii culturale vreme 
`ndelungat[. S-a apropiat de idealurile ;i n[zuin\ele unui 
ziarist animator, Gh. Cri;an, care redacta Cronica, 
`ncep]nd cu anul 1936. “Mai anii trecu\i a venit la Baia-
Mare un vis[tor s[rac. Un t]n[r cu ochii mici ;i mode;ti 
;i cu multe visuri `n buzunar. S-a oprit `n pia\a din 
centru, printre c[r[mizi ;i b[nci goale, a privit `n jur ;i 
a zis< Iat[ un ora; unde este mult de lucru. Iat[ un loc 
unde slova rom]neasc[ este absolut indispensabil[. 
Firmele cu nume str[ine `l priveau batjocoritoare. Fe\ele 
pudrate ;i sclivisite treceau pe l]ng[ el nep[s[tor. 
T]n[rul s-a dus mai departe. A `nceput s[ bat[ la por\i. 
A `nceput s[ explice. Foarte mul\i nu l-au ascultat. Unii 
l-au luat `n b[taie de joc. Dar el nu a disperat. S-a luptat 
cu d]rzenie ;i nu peste mult a reu;it s[ scoat[ o revist[ 
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s[pt[m]nal[< ‘’Cronica’’. Prima colaborare a lui Ion 
:iugariu la Cronica dateaz[ din anul 1937 cu dou[ 
poezii, Noapte ;i C]ntec pentru p[m]nt. Contribu\ia lui 
Ion :iugariu `n paginile gazetei b[im[rene nu este `ns[ 
poezia. El scrie articole de critic[ literar[, de orientare 
artistic[, despre c[r\i ;i reviste, cere ridicarea nivelului 
cultural al ora;ului nordic. Editarea revistei Afirmarea i 
se pare cea mai frumoas[ fapt[ din Satu Mare iar 
apari\ia volumului La cur\ile dorului de Lucian Blaga 
`i procur[ momente de etuziasm. ‘’Rareori se nasc 
personalit[\i at]t de marcante, at]t de expresie, pentru 
ceea ce un neam are `n el frumos ;i ad]nc, cum este 
pentru fiecare dintre noi, Lucian Blaga. Rareori o 
p[trundere mai fecund[ a realit[\ii noastre suflete;ti a 
dat roade at]t de bogate ;i at]t de superioare’’. Scurtele 
articole ale poetului, tip[rite aproape toate `n pagina 
`nt]i, m[rturisesc o con;tiin\[ artistic[ `nsetat[ de 
adev[r ;i sunt prilejuri de medita\ie asupra visului, 
c[r\ilor ;i triste\ii `n\eleas[ ca un principiu superior de 
atitudine poetic[. De un real sprijin a fost Ion :iugariu 
pentru apari\ia revistei Cronica literar[ la Baia Mare `n 
anul 1939, al c[rei redactor responsabil a fost acela;i Gh. 
Cri;an. Ion :iugariu a `nfiin\at o redac\ie pentru 
Bucure;ti al c[rei reprezentant era. A fost criticul literar 
al revistei ;i `n paginile ei a fost printre cei d]nt]i care 
au subliniat valoarea artistic[ a teatrului lui Camil 
Petrescu, a condus o rubric[ de `nsemn[ri critice, 
deosebit de vie, atr[g[toare ;i actual[. Aprecieri 
pertinente afirm[ despre activitatea criticilor G. 
C[linescu, Octav :ulu\iu ;i Const. F]nt]neru. O 
afirma\ie despre romanul Enigma Otiliei< ,,M[rturisesc, 
cartea lui G. C[linescu mi-a pl[cut foarte mult. ~n ce m[ 
prive;te, pot afirma c[ este o adev[rat[ victorie a 
sezonului’’. ~n toamna anului 1940, c]nd o parte din 
hotarele fire;ti ale \[rii au fost ciuntite, Ion :iugariu a 
r[mas la Bucure;ti, colabor]nd la diverse reviste literare 
ale vremii ;i la Luceaf[rul sibian, pe al c[rui frontispiciu 
era `nscris ca aderant al grupului. Tot cam `n acel timp 
revista Via\a literar[ (redactor, Ion Valerian) `i anun\a 
un roman intitulat Am venit `n Ardeal, din care au 
ap[rat c]teva fragmente `n publica\ia amintit[. Peste un 
an revista Dacia rediviva tip[re;te c]teva pagini 
confesive ale poetului. Lu]nd `n considerare observa\iile 
criticii literare cu privire la volumul de debut (graba 
public[rii de;i Octav :ulu\iu `l sf[tuia s[ aib[ r[dbare, 
multe poezii nesemnificative, prea evidente `nr[uriri din 
lirica lui Lucian Blaga, accentuat retorism, utilizarea 
abuziv[ a unor provincialisrne etc). :iugariu se hot[re;te 
pentru o real[ cotitur[. La patru ani de la apari\ia 
primului volum de versuri poetul a tip[rit Paradisul 
pereginar (1942), o carte unitar[ sub raportul expresiei 
;i al cuget[rii lirice. Mijloace de exprimare se limpezesc, 
`mbrac[ haina clasic[, imaginile sunt mai cump[nite, 
virtuozitatea este st[p]n[ pe sine. Ion :iugariu scurteaz[ 
realit[\ile interioare ;i `nchipuie o aventur[ spiritual[, 
pus[ sub obl[duirea efervescen\ei romancierului francez 
Andre Gide. Poetul `;i tr[ie;te aventura liric[, angaj]nd 
toate for\ele sale omene;ti ;i spirituale, spre efortul 
cuceririi culmilor. ~;i imagineaz[ un vis, ce seam[n[ cu 
al multora dintre noi. Se g[sea la poalele unui munte 
uria;, acoperit de p[duri nesf]r;ite ;i m[sura distan\ele 
cu privirea, cu inima plin[ de `ncercare av]nturi ;i 

r]vnea piscurile, dincolo de ele ap[r]ndu-i iluzia 
paradisului. Poetul urca gr[bit cu r[suflarea t[iat[ ;i cu 
ochii a\in\i\i spre z[rile `ndep[rtate, drumurile i se 
p[reau `ns[ f[r[ cap[t. Se opintea din mers ;i cu alte 
for\e mai mari p[;ea agale `nainte, de;i c[r[rile 
deveneau tot mai `nguste, p[durile f[r[ margini, golul 
;i singur[tatea tot mai vaste. Obosit, poetul a ajuns la 
culme dar un dor dup[ lini;tea ;i c[ldura de jos i se 
furi;eaz[ `n suflet ;i, v[z]nd marea, `;i hot[re;te 
`ntoarcerea. Astfel s-a n[scut aceast[ carte de nelini;tite 
confesiuni, semnific]nd dep[;irea condi\iei umane, spre 
`n[l\imile metafizice, `n neobosita lupt[ dualist[< ,,Era 
un alb `ndemn `n[l\imile metafizice, `n neobosita lupt[ 
dualist[< ,,Era un alb `ndemn ;i-un drum pereginar, / 
:i cum trecea prin praf i se p[rea c[-s doi, / C[ci `l 
chema spre cerul solitar. Iar cel[lalt spre noaptea, 
deas[, `napoi/ (Homo). ~ntreag[ aceast[ poezie este 
cl[dit[ cu mijloace antietice< o lume de aspira\ii 
spirituale, `ntrez[rit[ ;i dorit[ sub semnul contempla\iei 
;i a purit[\ii, dar ;i al ispitelor voluptoase, farmecul 
p[m]ntului `l chema cu aceea;i ardoare. |inta moral[ a 
poetului este s[-;i dep[;easc[ propria fiin\[, s[ 
r[t[ceasc[ singur printre g]nduri, cum se exprim[ `ntr-
un loc. Simbolica volumului este evident[< c[utarea 
continu[ a st[rii de fericire, a realiz[rii plenare, cu 
neputin\[ de `mplinit, din care pricin[ ve;nic[ 
pereginare. Pentru realizarea idelurilor poetul se roag[ 
`n sens metafizic, nu pentru lucrurile care trec ci pentru 
nelini;tea orelor care vin, pentru `mplinire sau blestem< 
,,Nu pentru steaua asta palid[ din g]nd, / Ce ne 
transform[ lacrima `n peruzea< / Nici pentru 
limpezimea culorilor de nea / Din dep[rt[rile uitate 
prea cur]nd> / Nu pentru m[rile str[luminate pur, / ~n 
vorbe ca-n oglinzi rotunde de cristal> / Nici pentru 
c]ntecul de slav[ triumfal, / Din sufletul acesta larg de 
trubadur’’ / (Omul se roag[). Aceea;i excursie 
interioar[ devine un drum spre sine `nsu;i, cum 
comenteaz[ Al. Husar, prieten al poetului. Drume\ul 
liric `;i urm[re;te idealul, se tranf[rm[ `n cavaler al 
z[rilor albastre ;i al ‘’setei de azur’’. Cu timpul `;i ajunge 
sie;i singura ispit[, astfel c[ ,,~ncremenit `n el, l[untric 
rug `n par[, / Drume\ul se opre;te palid pe colin[. / ~n 
mersul [sta zilnic f[r[ de hodin[ / ~;i este `nsu;i sie;i cea 
mai grea povar[‘’ / (Oboseal[). Fream[tul interior se 
deslu;e;te `n cercuri tot mai largi, concentrice, ;i dup[ 
cum remarca Vladimir Streinu cuvintele cuprind adesea 
vibra\ii ;i adieri muzicale. O ploaie de toamn[, deas[ ;i 
rece p[trunde `n elanurile poetului, t[cerea st[p]ne;te 
arborii ;i apele, p[durea doarme sub pleoape iar 
drume\ul este un ve;nic peregrin sub stea str[in[. De 
aici sentimenul ve;niciei, care-l `neac[, `l dep[;e;te, `l 
apropie de moarte< ,,M]ine `i va fi aproape / Numai 
moartea, bun[ sor[, / Ca un diafan, pe pleoape, / Alb 
sur]s de auror[“ / (Prin\ul). ~nc[ de pe acum 
sentimentul mor\ii, a presim\irii ob;tescului sf]r;it, 
apare at]t de des `n versurile lui Ion :iugariu. Poetul `;i 
prevedea `mplinirea tragicului destin. Aceluia; crez `i 
corespund poemele Plecare ;i L]ng[ noi. Poetul umbl[ 
prin cetate dar prezen\a mor\ii `l face s[ se `nchid[ `n 
sine< ,,L]ng[ noi, at]t de aproape / Printre inumane 
creste, / Duhul mor\ii peste ape / Zilnic nev[zut 
plute;te’’ / (L]ng[ noi). Noutatea fa\[ de primul volum 
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const[ `n aceea c[ poetul renun\[ la av]nturile 
nest[vilite, rigoarea inteligen\ei domin[ tiranic spa\iul 
liric, sensibilitate este controlat[ de o sever[ cenzur[. 
Cele trei cicluri ale volumului< La poalele muntelui, Pe 
coline ;i ~ntoarcerea atest[ un spirit constructiv, un 
virtuoz tehnician, `n lupt[ cu zborurile fanteziei pe care 
le fr]neaz[ cu luciditate. Astfel spus, poetul `;i g]nde;te 
;i organizeaz[ pasiune, aventura spiritual[ e mai rece, 
calculat[ `n vederea unor precise finalit[\i artistice. 
Treptele interioare ale poeziei `;i schimb[ pozi\iile, 
parcurg]nd drumul de la izbucnire `n libertate la 
virtuozitate. Toate liniile devin clare, simple, tind spre 
perfec\iunea mult visat[ a clasicismului formal de;i `n 
fond poetul este un romantic originar. Paradisul 
peregrinar este, `n concep\ia poetului, aceas stare de 
c[utare continu[, de nostalgie a reliz[rii interioare, 
singura care garanteaz[ o satisfac\ie deplin[ a existen\ei. 
Dar cum aceast[ realizare e greu de atins, poetul este 
mereu `n c[utarea ei, paradisul s[u este totdeauna 
pereginar. Acesta e miezul concep\iilor pe axa c[rora 
Ion :iugariu `;i alc[tuie;te cu un deplin sim\ al 
construc\iei, volumul s[u de versuri. 

         Poemul |ara de foc, `nchinat lui Lauren\iu Fulga, 
este o `ncercare alegoric[ de a cuprinde lumea idealului. 
Aceea;i continu[ n[zuin\[ spre purificare, `ntr-un stil 
de balad[, cu succesiunea planurilor ;i a c]nturilor. |ara 
de foc este o crea\ie a poetului, o lume de vis ;i farmec. 
Spre acest imaginar \el plutea un vapor, `n care se 
`nghesuiau peregrinii fl[m]nzi de ideal, `ntre care un 
str[in nu lua parte la `nv[lm[;eala mul\imii. Lumea lui 
se constituia din medita\ie ;i nu-l neclintea nici m[car 
pericolul scufund[rii vasului, odat[ cu apari\ia unei 
furtuni, a c[rei declan;are `i procura doar satisfac\ii 
estetice< ,,C]nd noapte cumplit[ se las[, / Greu undele 
gem `n afund, / Ce negre prounci le apas[? / Ce crunte 
blesteme ascund? / Un zvon din ad]ncuri porne;te / 
Spre neb[nuitele z[ri, / :i cre;te, ;i cre;te, / Pe-ntinsele, 
bl]ndele m[ri. / Se leag[n[ jalnic vaporul, / Pe culmile 
undelor. Vin / Tot ape du;mane, Poporul / ~;i blestem[ 
greul destin / :i tremur[ palizi de team[, / Fl[m]nzii de 
ceruri nebuni... / Din negre afunduri `i cheam[ /C[scate 
`n noapte genuni, / Doar unul din ei, peste valuri, / 
Amarnic `n sine privea. / O, triste cere;ti idealuri.... / :i 
singuri, ;i singur, t[cea’’ /. Mitul acesta al personalit[\ii 
care se deta;eaz[ de aspectele obi;nuite ale existen\ei, cu 
credin\a `n des[v]r;irea idealului< iat[ axa ideologic[ a 
poemului. To\i peregrinii de pe vaporul miraculos se 
`ntorc din drumul parcurs, spre locurile lor p[m]ntene 
de care nu se pot desprinde. Singur str[inul r[m]ne 
cavalerul statornic al idealului ini\ial ;i ajunge vis]nd `n 
\ara de basme, mult f[g[duit[. Critica literar[ a timpului 
a f[cut unele apropieri cu Luceaf[rul lui M. Eminescu 
;i Noaptea de decembrie de Al. Macedonski. 
Asem[n[rile aceastea se pot re\ine dar numai `n planul 
`nrudirii tematice. Fa\[ de primele volume ale poetului 
aceasta are o tensiune emo\ional[ mai redus[, |ara de 
foc poate fi asimilat[ unei experien\e, Ion :iugariu fiind 
mereu preocupat de c[utarea unei modalit[\i adecvate 
de exprimare a mesajului artistic. Tot ca o experien\[ 
`n\elege ;i Ovidiu Papadima `ncercare lui Ion :iugariu< 
,,Poemul nu e conceput plastic, ci creat muzical-

contrapunctic. De aceea trebuie luat `n totul ;i savurat 
`n felul clar ;i cristalin, `n care g]ndul ;i gestul `;i 
r[spund, `n minunata arhitectur[ str[vezie a `ntregului. 
Prin ea Ion :iugariu face o mare ;i `ndr[znea\[ 
experien\[ creatoare ;i d[ confra\ilor s[i o frumoas[ 
lec\ie de con;tiin\[ artistic[ de cea mai stringent[ 
actualitate’’. Ideea din poemul lui Ion :iugariu are 
similitudini de concep\ie mai degrab[ cu o nuvel[ 
fantastic[ a lui V. Bene;, |ara dep[rt[rilor din volumul 
Hanul ro;u (1938), accentul c[z]nd pe ideea c[ numai 
credin\a ajut[ `nsetatului de adev[r s[-l g[seasc[.  

         Tradi\ia comentatorilor de poezie `n literatura 
noastr[ `nceput[ de Ion Heliade R[dulescu ;i 
consolidat[ sistematic cu activitatea lui Ion Pillat, se 
continu[ `n perioada dintre cele dou[ r[zboaie modiale 
cu Ion :iugariu, semnatar al rubricii Via\a poeziei, `n 
publica\ia Me;terul Manole ;i Revista Funda\iilor. Ion 
:iugariu s-a dedicat aproape `n `ntregime poeziei ;i 
comentariului literar `nso\itor. Primele sale versuri le 
`nso\ea de comentarii orale, pe coridoarele Facut[\ii de 
filosofie ;i litere din Bucure;ti sau `n diverse sedii 
redac\ionale prin care a trecut `n scurta lui existen\[ 
p[m]ntean[. Acele discu\ii peripaterice m[rturiseau un 
critic de voca\ie, pornit din atmosfera mirific[ a 
versurilor, asemenea lui Vladimir Streinu ;i a altor 
c]\iva. Neobosita lui activitate de comentator al 
versurilor, a crescut paralel cu aceea de port, cu 
men\iunea c[ a r[mas risipit[ `n coloanele publica\iilor 
vremii. Primele `ncerc[ri critice ale lui Ion :iugariu le 
g[sim `n perioada `n care colabora la Afirmarea din Satu 
Mare, cu mici `nsemn[ri de lectur[, cronici literare 
nediferen\iate, dar care anun\au un iscusit interpretator 
al mesajului liric. Suntem `n perioada `n care vederile 
critice ale lui Ion :iugariu nu sunt ordonate precis `ntr-
un sistem de aprecieri ;i referin\e, ele se afirm[ `n 
numele entuziasmului tineresc, sunt impresioniste ;i 
generale, simple nota\ii de lector fidel, la curent cu 
mi;carea literar[ ;i artistic[ a epocii. Este o etap[ ini\ial[, 
de c[ut[ri ;i fr[m]nt[ri ideologice, pe care viitorul autor 
al Vie\ii poeziei o va dep[;i treptat cre]ndu-;i un limbaj 
distinct. Cel d]nt]i lucru pe care l-a sim\it Ion :iugariu 
a fost nevoia primordial[ de a defini conceptul poeziei, 
`n esen\a lui, ajung]nd la concluzia c[ ‘’`ntr-un anumit 
sens poezie `nseamn[ atitudine’’. De aici 
responsabilitatea pe care o implic[ actul poetic, `n 
manifestarea lui concret[. ~n lumina acestui principiu 
comentatorul apreciaz[ poezia lui Emil Giurgiuca, `i 
determin[ mesajul artistic, realizarea imaginilor ;i 
viziunea personal[ asupra lumii din volumul 
Antotimpuri. Cronicile lui Ion :iugariu `nchinate 
poe\ilor tineri `ncepeau de preferin\[ cu o motivare 
estetic[, teoretic[, idee ce era urm[rit[ pe parcurs, at]t 
`n con\inutul ideativ c]t ;i `n realizarea formal[. Criticul 
refuz[ experien\ele avangardiste, uzurpatoare de valori 
artistice consolidate, acordurile stridente ale unor 
nechema\i, universurile lirice nediferen\iate. Poezia de 
nelini;ti ;i c[ut[ri interioare a lui Rilke este luat[ ca 
model de rezonan\e emotive, de `mplinire ;i des[v]r;ire 
ideal[. Crea\ia poetic[ este `n\eleas[ ca o acumulare de 
fr[m]nt[ri, o ‘’nest[p]nit[ foame de absolute’’. Profilurile 
poe\ilor se deseneaz[ prin prisma acestor credin\e, 
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`ndeosebi cel al lui. Carianopol, c[ruia `i recunoa;te 
adev[rata adecvat[ utilizare expresiei directe, `n m[sura 
`n care nu se `ndep[rteaz[ prea mult de starea de 
contemplare, element pe care Ion :iugariu `l `ncorpora 
obligatoriu `n structura poeziei. Nu-l satisf[ceau, de 
asemenea, acei poe\i care nu `ncercau vibra\ii interioare, 
criticul milita pentru o poezie a dramei umane, a 
confrunt[rii destinului existen\ial, crea\ia trebuie 
`nchipuit[ ca o treapt[ a victoriei `mplinite ;i nu numai 
ca produc[toare de emo\ii. Ion :iugariu s-a preocupat 
`n general de poezia t]n[r[ rom]neasc[, de aceea care 
se scria `n anii 1930-140, de multe ori neglijat[ de critica 
literar[ a vremii, chiar ;i de c[tre acei cronicare care 
de\ineau foiletonul unui ziar sau cronica literar[ a unei 
reviste. ~n acest sens virtu\ile ;i p[catele poeziei au fost 
sesizate `n interiorul ei, de un martor pre\ios, care nu s-
a transformat totu;i `ntr-un avocat de grup. Spiritul 
apologestic lipse;te din paginile scrise de Ion :iugariu. 
Dimpotriv[, a fost unul dintre cei mai `ndr[zne\i 
comentatori ai poeziei tinere, pe latura deficien\elor ei 
structuarle. Peste tot a depistat `n crea\ia poe\ilor tineri< 
lipsa de personalitate, accente de monotonie, repet[ri 
inutile, lipsa unei concep\ii limpezi, nesiguran\a 
expresiei ;i alte aspecte similare. Ion :iugariu nu 
manifesta preferin\e dogmatice, `n sensul c[ accepta 
diversitatea stilurilor, remarca `n\eleg[tor perspectiva de 
dezvoltare a fiec[ruia. Este de la sine `n\eles c[ repudia 
poezia lipsit[ de semnifica\ii artistice ;i o constatare de 
felul celei care urmeaz[ poate fi receptat[ ;i ast[zi< 
,,Preocup[rile exclusiv formale, suprapuse unui con\inut 
s[rac, f[r[ nici o posibilitate de tensiune `nalt[, de 
nelini;te sau `mp[care spiritual[, nu pot dep[;i 
niciodat[ grani\ele unei poezii minorei’’. Ion :iugariu nu 
era indiferent de felul cum `;i `ntocmea cronica literar[ 
a poeziei, ea corespundea unui oficiu cu inten\ii 
normative ;i `n acela;i timp informative. Manifesta un 
spirit riguros, scrupule de con;tiin\[, venind `n conflict 
declarat cu acei cronicari literari, care `ntr-un fel sau 
altul neglijau aceste comandamente. ~ntre\ine ;i o 
polemic[ cu Const. F`nt`neru, cronicarul Universului 
literar, cu privire la esen\a poeziei lui Lucian Blaga. 
Dragostea fa\[ de poezia t]n[r[ nu l-a p[r[sit pe Ion 
:iugariu niciodat[. De aceea i-a comb[tut cu 
`nver;unare o anume “lene spiritual[“ ;i a exclus din 
judecata lui critc[, “orice obliga\ii de alt[ natur[ dec]t 
cele de con;tiin\[ artistic’’. A servit acest ideal cu r[bdare 
de benedictin, a pierdut astfel amici\ii `ndelungate, dar 
p]n[ la urm[ nu a putut scrie urm[toarele, admirabile, 
cuvinte< “Credem din tot sufletul nostru `ntr-o literatut[ 
rom]neasc[ mare, unic[, universal[. O literatur[ f[r[ 
compromisuri, f[r[ resemn[ri minore’’. Poetului `i cere 
zbucium ;i revolt[ `n fa\a principalelor momente ale 
vie\ii, `i contest[ resemnarea ;i triste\ea nemotivat[, 
st[rile de melancolie depresiv[, `ntr-un singur caz le 
consider[ organice fire;ti< `n poezia lui Ion Moldoveanu 
din Sbor peste ape, `nv[\[tor some;an `nainte de a-;i 
`nchega un profil liric distinct. Criticul devine combativ, 
f[r[ vehemen\e de stil `ns[, `n cazul acelor poe\i care nu 
imagineaz[ o viziune personal[ asupra lumii. A;a se 
`nt]mpl[ cu volumul Geunini al lui Nichita Tomescu, 
despre care Ion :igariu scrie senten\ios< ,,Cartea aceasta 
are o singur[ mare sc[dere< nu trebuia s[ apar[‘’ Ion 

:iugariu st[ruie `n continua perfec\ionare artistic[ a 
poe\ilor, `l preocupa forma\ia lor interioar[, cultura lor 
literar[, spiritul lor viu ;i contemplativ. Iat[ de ce 
apreciaz[ entuziast s]rguin\a lui Ion Frunzetii, ca poet 
;i cronicar plastic, `n realizarea destinului c[ruia avansa 
multiple n[dejdi. Dar nu to\i poe\ii tineri au meritat 
elogiile criticului. El se r[zboie;te cu publica\iile 
efemere, pe vremea aceea nenum[rate `n Capital[ ;i 
provincie, cu duzina de verificatori ai colec\iei Adonis> 
`i invit[ pe ace;ti m]ntuitori ai versului la medita\ie 
liric[ ;i la o oarecare modestie `ntreb]ndu-i motivul 
pentru care scriu ,,aceast[ enorm[ produc\ie facil[‘’. :i 
astfel `n;ir[ o `ntreag[ lista de poe\i, care, ast[zi, au 
trecut `n uitare. Cronicile sunt `n\esate de amintirile 
anilor de forma\ie literar[ din Oradea, unde scria 
versuri ;i era urm[rit de ochiul sever al societ[\ii de 
lectur[ a liceului a ap[rat cu etuziasm volumul de 
versuri Bulg[ri ;i stele de N. Credevia, spre mirarea 
colegilor mai pu\in familiariza\i cu poezia modern[. 
Tonul unor asemenea cronici se apropie de confesiunile 
lirice, at]t de frecvente, `n ‘’men\iunile critice’’ ale lui 
Perspessicius. Concep\ia criticului refuz[ `mbr[\i;area 
regionalismului cultural, `n pretinsele lui virtu\i nu a 
crezut niciodat[. Aceast[ p[rere ;i-a exprimat-o `n 
leg[tur[ cu mi;carea literar[ bucovinean[ din jurul 
revistei Iconar, sus\inut[ mai cu seam[ de animatorul 
Mircea Streinul. I se imput[ acestei grup[ri lipsa de 
aderen\[ la perspectiva universalit[\ii, altel fiind o 
literatur[ minor[, de interes local. Grupul poe\ilor 
bucovenieni i se pare nebulos `n tematic[ ;i nu prea 
limpezit `n exprimare. Paralel cu activitatea critic[, Ion 
:iugariu a redactat ;i un jurnal literar din care a publicat 
mai multe fragmente `n revista Me;eterul Manole. ~n 
cuprinsul lui revin acelea;i idei literare ;i artistice pe 
care le ap[r[ croniciele literare `nchinate poeziei. C]teva 
fragmente a publicat ;i `n Tribuna clujean[ din anul 
1939. Responsabilitatea etic[ a scriitorului, promovarea 
crea\iei rom]ne;ti, simpatii ;i aversiuni fa\[ de anumi\i 
scriitori, nota\ii cu privire la actualitatea poetic[ sunt 
temele ce revin des `n paginile jurnalului. Anticalofil, 
Ion :iugariu promoveaz[ mereu atitudinea `n poezie. 
“To\i scriem frumos, dar aproape niciunul nu ;tim ce 
vrem. De aceea prietenii mei poe\ii, se complac `n 
poezia de atmosfer[“. Criticul se lupt[ ;i cu acei care se 
str[duiesc s[ `ndrume cultura rom]neasc[ pe calea 
resemn[rii, s[ cultive spiritul defensiv, anemic, lipsit de 
personalitate. “Vorbim mereu de o filosofie rom]neasc[, 
de conversarea etnicului, de frumuse\ea doinei. Mereu 
numai despre asta, Poezia e bun[ fiindc[ e rom]neasc[, 
pictura frumoas[ fiindc[ reprezint[ ciobani ;i mioare, 
fiindc[ e c]ntat[ din fluier. Ideile acestea devin o 
ustur[toare replic[ la adresa direc\iei semn[n[toriste, 
care la vremea aceea mai vegeta `n diverse publica\ii, 
grupuri literare ;i artistice. Filele jurnalului mai combat 
;i atitudinea narcisic[ a poeziei, pe care n-o pot dep[;i 
verificatorii comuni, precum ;i lipsa de sinceritate 
emo\ional[. Dup[ o activitate sus\inut[ de cronicar 
literar, timp de doi ani de zile, Ion :iugariu `ncepe s[ fie 
luat `n seam[, Apar imput[rile celor interesea\i, c[rora 
criticul le-a demonstrat sl[biciunea inspira\iei,. 
R[spunsul este ;i de data aceasta edificator< respingerea 
factorului “v]rsta’’ din aprecierea critic[ ;i estetic[ a 
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literaturii, sus\ine convingerile justificate ;i nu acept[ 
toleran\a. ‘’Todeauna toleran\a minor[ este o sl[biciune’’ 
;i ‘’datoria noastr[ este s[ tindem spre perfec\iune’’. ~ntr-
o epoc[ ce cultiv[ cu prec[dere na\ionalismul  `ngust 
c[ruia ;i Ion :iugariu i-a pl[tit uneori un scump tribut, 
criticul respinge crea\iile cu acest semn distinctiv, lipsite 
de valoare artistic[. ~n cronicile lui, Ion :iugariu s-a 
str[duit s[ surprind[ profilul specific al fiec[rui poet, a 
reliefat originalitatea expresiei ;i a cuget[rii artistice, 
urm[rea pe c]te un poet la intervale subliniind cre;terea 
personalit[\ii lui sau involu\ia artistic[. De;i ar[ta 
preferin\[ con\inutului existen\ial `ncorporat `n poezie, 
atitudinea `n fa\a vie\ii ;i a lumii, nu de pu\ine ori 
surprinde ;i aspectele formale ale crea\iei poetice. 
Atitudinea fa\[ de poezia lui Mihai Beniuc din C]ntece 
de pierzanie este clar[< un bogat fond de idei ;i o 
surprinz[toare energie verbal[. Ion :iugariu nu era de 
acord cu acei poe\i tradi\ionali;ti care `ncercau s[ 
exploateze formula, iar `n fa\a unei poezii `ncifrate sau 
a celei false prin triste\ea nesincer[ pe care o afi;a, Ion 
:iugariu propunea reabilitarea simplit[\ii ;i a sincerit[\ii 
directe. Cu privire la valorificarea artistic[ a etnicului, 
Ion :iugariu militeaz[ pentru dep[;irea st[rii de 
paseism, `n concordan\[ cu experien\a lui Lucian Blaga 
,,a c[rui atitudine se ridic[ ;i ea din rela\iile etnice, dar 
care, din necesitatea de a accentua exclusiv notele 
particulare, nu a putut s[ ating[ dec]t rareori generalul. 
Sau alt citat semnificativ din acela;i articol’’ Fa\[ de acest 
fel de a face literatur[ na\ional[ (atitudinea 
semn[n[torist[ ;i na\ionalist[, n.n) Lucian Blaga ;i 
`mpreun[ cu el, `nc[ vreo c]\iva, au pornit pe un cu totul 
alt drum.  
         F[r[ s[ continu[m a aduce Europa aici, la noi 
acas[, cu linguri\a sau cu g[leata cum se f[cea `n acel 
timp ;i cum se mai face `nc[, el a proiectat realitatea 
rom]neasc[ `n plin[ Europ[ discut]nd ;i afirm]nd ceea 
ce avem noi particular pentru ;i `n universalitate. Cred 
c[ aceasta este calitatea cea mai de pre\ a operei sale. 
Criticul avea o educa\ie clasicizant[, `ncrez[tor `n 
set[rile echilibrate ale spiritului ;i `n acest sens milita 
pentru o orientare distinct[ a artei. Nedumeririle 
relativismului estetic le consider[ r[t[ciri de moment ;i 
visa o biruin\[ a clasicimului, ale c[rui contururi le 
indentific[ uneori ;i `n experien\ele moderniste. De 
aceea refuza o poezie neconstituit[ organic, cu s[r[cie 
de idei, ascuns[ sub paravanul  imaginilor ;i n[valei de 
cuvinte. Aceast[ pozi\iei critic[ `;i are ob]r;ia `nc[ `n 
teroriz[rile lui Titu Maiorescu, al c[rui exemplu, autorul 
Vie\ii poeziei `l urmeaz[ fidel, `n acord cu cerin\ele 
timpului. Continua oscilare `ntre poezia de atmfoser[ ;i 
cea de atitudine releva inconsisten\a talentului, lipsa 
fiorului liric ;i neputin\a organiz[rii con\inutului  ‘’Fa\[ 
de aceast[ poezie nesigur[ ;i minor[, preferin\ele 
noastre se `ndreapt[ spre poezia de atitudine, cu un 
con\inut relativ evident, poezie `n care autorul s[ aib[ 
ceva de spus, s[ se str]duie ca s[ `mbrace acest ceva `ntr-
o form[ corespunz[toare ;i s[ nu se serveasc[ de cuvinte 
dec]t `n m[sura `n care poate e ;i necesar s[ le dea o 
misiune poetic[ precis[. Ideea revine obsesiv `n paginile 
jurnalului deja citat “O cum `mi vine s[ fug de cuvinte! 
Ele m[ `mpedic[ s[ spun esen\ialul. Sunt singurele 
obstacole pe care le `nt]mpin c]nd scriu. ~n fa\a acestei 

concep\ii clare, fundamentat[ pe ideea de claritate ;i 
valoarea consolidat[, verificat[ de etape istorice, orice 
experien\[ formal[ o consider[ ineficae. ~l atr[gea mai 
mult originalitatea activit[\ii lui Viorel :ulu\iu, care pe 
vremea aceea ini\ia recitaluri poetice asociate cu muzic[. 
Ion :iugariu frecventa ;i expozi\iile de pictur[. O 
succint[ carcaterizare f[cut[ sculpturii lui Ion Vlasiu< 
,,Figuri expresive, energice, pietroase (este vorba de 
Avram Iancu ;i un porter, n.n) ca versurile lui Aron 
Cotru;. Nici un alt artist rom]n, `n afar[ de Octavian 
Goga nu ne prezint[ at]t de bine sufletul zbuciumat al 
Ardealului, ca acest t[cut ;i bl]nd fiu de \[ran, plecat din 
sat s[ cucereasc[ glorie ;i s[ modeleze `n piatr[ drama 
unui popor asuprit ;i umilit de soart[. Al[turi de Octav 
:ulu\iu, Ovidiu Papadima sau M. Chirnoag[, criticul a 
cultivat valorile metafizice. E o direc\ie a criticii literare 
rom]ne;ti dintre cele dou[ r[zboiae mondiale, prea 
pu\in studiat[ p]n[ acum< ,,Motiva\ia critic[ a temelor 
lirice este ;i la criticul Ion :iugariu preocupat[ de 
sensuri ;i simoboluri metafizice. Judecata ;i analiza sa 
au o greutate ;i o densitate critic[ pe care numai de la 
prestigii la ordin metafizic o pot c];tiga’’. Carnetele unui 
poet c[zut `n r[zboi (1968), ap[rute postum, edi\ie 
`ngrijit[ de Lauren\iu Fulga (Editura militar[, Buc.) este 
o carte de ad]nci rezonan\e umane ;i artistice. Ea 
cuprinde Jurnalul de front `nceput la 31 august 1944 ;i 
redactat cu con;tiinciozitate p]n[ `n preajma tragicului 
deznod[m]nt. A;a cum s-a afirmat, paginile acestui 
jurnal continu[ un altul mai vechi, literar, poetul 
reflect]nd pe marginea c[r\ilor ;i evenimentelor. Pu\ini 
au fost acesti scriitori tineri, din genera\ia lui Ion 
:iugariu, momentul 1935-1944, care s[ fi realizat o 
plenar[ via\[ interioar[ ca autorul Pradisului pereginar. 
Sensibilitatea ;i delicate\e, p[trundere intim[ `n 
resorturile afective ale poeziei, entuziasmul pentru litera 
tip[rit[, cultul prieteniei ideale, toate aceste tr[s[turi 
caracteristice au f[cut din Ion :iugariu o speran\[ `n 
care credeau cu convingere, at]t Mihai Ralea c]t ;i 
Tudor Vianu, dasc[li ai s]rguinciosului student. Jurnalul 
de front dest[inuie momente de `nfl[c[rare `n credin\a 
victoriei finale pentru eliberarea Transilvaniei, g]nduri 
tainice ;i abia ;optite pentru fiin\a iubit[, compasiunea 
pentru cei r[ni\i sau pierdu\i `n `ncle;tarea groaznic[ a 
r[zboiului, referin\e la lecturile literare posibile `ntre 
dou[ etape de atact< “Am `nceput s[ fac `nsemn[ri pe 
margini de ceasloave ;i prin evangheliere. Iat[ o 
diferen\[ care trebuie re\inut[. Atmosfera frontului este 
notat[ realist, asem[n[tor cu cea din poezia lui Camil 
Petrescu, cu `naint[ri ;i retrageri de pe pozi\ii, somnuri 
agitate ;i vise d[t[toare de speran\[, nop\i dormite `n 
;an\uri zguduite de bombardamente ;i p]ndirea mor\ii, 
ploi interminabile, zvonuri de pace a;teptate cu 
ner[bdare. ~n tot acest climat sumbru, poetul simte 
nevoia s[ citeasc[ proza lui Marcel Poroust, s[ asculte 
c]tescul poprular al unui raposd bihorean, comenteaz[ 
pe Byron, scrie poezii, are n[dejde `n schimb[rile ce vor 
veni dup[ ispivirea r[zboiului< ,,Vom tr[i al[turi, vom 
cutreierea lumea, va fi at]t de bine! Dup[ r[zboi trebuie 
s[ urmeze o epoc[ de libertate, de dreptate social[. 
Locul nostru este numai `ntr-o astfel de lume’’. Partea a 
doua a volumului cuprinde Elegii pentru Ardeal, av]nd 
un cuv]nt introductiv al lui Emil Giurgiuca. Sunt poezii 
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n[scute din durerea neamului, de un `nalt patriotism ;i 
aleas[ sensibilitate liric[. Poetul ;i-a lep[dat visele la 
r[scruci de amintiri ;i a intrat cu versul lui `n satul de 
munte din nordul Transilvaniei, unde clocoteau 
suferin\a, m]hnirea ;i revolta< “C]nd printre ce\uri, 
c]teodat[ m[ fr[m]nt, / De satul meu ardelean mi se 
face dor / De minerii mei simpli ;i buni. ~nc[ m[ dor / 

Peregrin[rile lor negre prin p[m]nt / i v[d pe potecile 
umbroase trec]nd, / Ca ni;te arse f[clii, cu l[mpile-n 
m]ini / Peste mun\i de piatr[, neclinti\i, st[p]ni, / Spre 
lumina de sus `i poart[ tristul g]nd’’ / (Satul meu 
ardelean) Moartea prematur[ a lui Ion :iugariu a lipsit 
literatuta rom]n[ de un virtuoz poet al imaginii, precum 
;i de o real[ n[dejde a criticii literare. 
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Nem]ng]iatul menestrel 
 
 
Poetul, ca un vr[jitor, prive;te-n el. 
De dincolo de lume se aude-un glas< 
— Pe unde ai r[mas? Pe unde ai r[mas, 
~nt]rziate ;i iubite menestrel? 
 
~n jurul lui amurgul pare violet. 
Doar sufletul ascult[, ab[tut< 
— Pe unde te-ai pierdut? Pe unde te-ai pierdut, 
Nem]ng]iatul ;i frumosul meu poet? 
 
E numai umbr[ ;i iubire peste tot, 
Ca `ntr-un de Jauffre Rudel nep[m]ntean poem< 
— Iubitul meu boem! Iubitul meu boem! 
T[cerea asta grea s-o spintec nu mai pot. 
 
Poetul ;tie `ns[ c[ e g]ndul lui, 
C[ dincolo de sine totul e pustiu< 
— Eu nu mai pot s[ viu! Eu nu mai pot s[ viu! 
~n mine `nsumi tot mai singur m[ `ncui. 
 
 
 
Ape 
 
 
Ce grele, ce grele ne-apas[ 
Ad]nci, omene;tile ape… 
Doar `ngerul mor\ii `;i las[ 
Aripa de noi mai aproape. 
 
Aceea;i frumoas[ poveste 
De ve;nic[, pur[ iubire, 
~n suflet ;i ne mai cre;te 
~ndemnul spre nem[rginire. 
 
Dar pomul sub strania zare, 
De roadele proprii se fr]nge. 
:i p]n[ departe, pe mare, 
Trec valuri ce par ca de s]nge. 
 
O, `ngerul mor\ii `;i las[ 
Aripile-aproape, aproape. 
:i grele, ad]nci ne apas[ 
Mereu omene;tile ape.  
 
 
 
Singur 
 
 
În sine, peste vreme, singur s-a închis. 
Se risipeau în preajmă strigăte ;i z[ri. 
Sus, țipete de slavă. Peste dep[rt[ri 
Mai s]ngereau uitate r[nile din vis. 

At]t de tainic somnul nop\ii s-auzea 
Sub zidurile mohor]te la fere;ti! 
Doar stelele av]nturilor nefire;ti 
Mai lic[reau ca ni;te ochi de cucuvea. 
 
De sus el s-a uitat atunci t[cut `n jur. 
P[rea c[ vorbelor ajunge iar st[p]n. 
Ci singure de-a pururi ele `i r[m]n 
Spre nemurirea c[utat[ drumul pur 
 
 
 
Poesia 

lui Ion Pillat 
 
 
Ne cheam[, ne cheam[, 
O rece, `nalt[ ispit[. 
:i fiecare vorb[ r]vnit[ 
Ni-e crud[, nostalgic[ team[. 
Ce ordin spre z[rile-aceste 
Ne duce, ne duce, ne duce, 
O unic[ stea c[ str[luce 
Mereu peste abele creste? 
 
Zadarnic[ lupt[ cu sine 
Nelini;tea asta `nseamn[> 
Ne-ndeamn[, ne-ndeamn[, ne-ndeamn[ 
De-a pururi spre m[rile line. 
 
Nu str]ngem `n suflet hotar de 
Fireasc[, uman[ f[ptur[. 
O sete mai mare, mai pur[, 
Ne arde, ne arde, ne arde. 

Poezii, ION :IUGARIU
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Ninsoare pierdută în noroi 
(Sárban veszett hó) 
 
 
Aripi de înger, visuri pribege, 
Mici melodii, fulgi de nea, cu roiul 
Veniţi şi plutiţi şi ajutaţi 
Noroiul. 
 
Sus, în Nimic, lumea i albă, virgină. 
O, Vidu i superb, dar mai bun realul. 
Decât roze-n grădina pâclei, mai bun 
Noroiul. 
 
Dulce pământ, clisos (ce melos vechi), 
Tu eşti azil pentru ninsori şi visuri: 
Trăieşti, noroiul tău râde de Neant, 
De Ceruri. 
 
 
 
Dumbravă de roze în Pustă 
(Rózsaliget a Pusztán) 
 
 
Trăind în Pustă, am fost ispitit: 
Sonor, muzical, în spate cu sacul, 
Venea, venea râzând Necuratul. 
 
Pe Pusta cu ciulini, printre urzici, 
Risipea nainte mi comoara. Presărată, 
Mii de trandafiri înfloriră îndată. 
 
Umblu cântând şi culeg aurul, 
Râd mândru de pocite năluciri: 
Vezi bine, umblu printre trandafiri. 
 
Talpa mi o julesc pe asprul pământ, 
Din mii de răni sângerez, dar cânt, 
Ehei, în dumbrava de roze. 
 
 
 
În carul de foc al cântecelor 
(Dalok tüzes szekerén) 
 
 
Dii, căluţii mei sălbatici. 
Azi crupa v o bat până la sânge. 
Azi eu sunt tânărul Apollo. 
Ei, cine vine după noi? 
Carul de foc cine mi l ajunge? 

Dii, pintenog: tânăr Păcat, 
Dii, cai buni: vise Întunecate, 
Noi vom răzbi, căluţi sălbatici, 
Prin viaţa asta gri, 
Prin moartea brună vom răzbate. 
 
Noroiul să n ajungă la roţi, 
Murdăria la a’ voastre copite. 
Pe drumul de lumină, dii căluţi, 
Nu ne or întrece nicicând 
Bătrâni vizitii cu braţe ostenite. 
 
Mărunte telegi hurducate 
Blesteme n urma noastră or risipi, 
Dar ce ne pasă? Atunci unde vom fi, 
Cât de departe va ajunge 
Tânărul Apollo al noilor melodii? 
 
 
 
Amintirea roşcatei luni pline 
(Vörös tele hold emléke) 
 
 
Când se nălţa dinspre munţi roşcata 
Lună plină, 
Într un amurg (s au scurs trei ani de atunci) 
Senină 
S a prăbuşit inima n faţa ta. 
 
Câte n zbor între noi doi de atunci 
S au pus 
Şi au ars în focuri cu Lună Roşă 
În apus: 
Încă ardem ori suntem deja cenuşă? 
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Drum de care în noapte 
(Kocsi-út az éjszakában) 
 
 
Astăzi luna-i doar un ciot, 
Noaptea e mută şi pustie, 
Ziua asta ce tristă mi-e, 
Astăzi luna-i doar un ciot. 
 
Întregul s-a făcut fărâme, 
Vâlvătaia-i doar pâlpâire, 
E-n ţăndări ce a fost iubire, 
Întregul s-a făcut fărâme. 
 
Gonesc c-un car hodorogit, 
Vaiet parcă-mi zboară-n urmă, 
Nu-i tăcere, nici larmă de turmă, 
Gonesc c-un car hodorogit. 
 
 
 
Cătuşa răbdării 
(A türelem bilincse) 
 
 
Îţi transmit: 
Pune-ţi cătuşele ruginite 
Ale răbdării, 
Şi de-i cumva zarul stricat, 
Ai răbdare până îl repar. 
Cătuşă mi-ai fost, 
Cătuşă ţi-am fost, 
Cătuşă ne-a fost viaţa toată, 
Iubirea şi Zilele, 
Fidelitatea, excesele, 
Sărutul, toropeala, focul, 
Strâmbe jurămintele, desele, 
Dar cătuşe bune-au fost, 
Lanţul solid, 
Şi-am fi fost robi pe vecie 
Şi fără cătuşe de robie. 
Ia-o deci pe ultima, 
Cea mai drăgăstoasă, 
Cătuşa răbdării 
Şi aşteaptă-te că-ndată, 
Nemilos o voi bloca. 
Dar s-aştepţi, 
Să-ţi doreşti robia finală 
Culmea oricărei vieţi şi bucurii: 
Îţi transmit, 
Răbdarea 
Ţi-o pretind. 
 
 

Mulţumesc, mulţumesc, mulţumesc 
(Köszönöm, köszönöm, köszönöm) 
 
 
Vuiet de raze-mi pătrunde-n auz, 
Pe limbă, numele-ţi cu gust plăcut, 
Trăsnet sfânt văd ochii-mi amândoi. 
Doamne, Dumnezeule, Doamne, 
Ieri sufletul s a spovedit deplin: 
Veşnic, tu ai fost totul în toate, 
În dulci senzaţii olfactive, 
În mângâierile delicate  
Şi-n tăioase, tristele priviri. 
Azi îţi mulţumesc că te aflai  
Acolo unde viaţa o simţeam, 
Unde cădeau, se-nălţau altare. 
Mulţumesc pentru patul aşternut, 
Şi pentru scâncetul de la-nceput 
Mulţumesc pentru mama mea dulce, 
Pentru tinereţe şi păcate, 
Pentru îndoieli, pentru credinţă, 
Pentru sărut, pentru suferinţă. 
Mulţumesc că nu s dator nimănui, 
De la tine le-am primit toate. 
Vuiet de raze-mi pătrunde-n auz, 
Pe limbă, numele-ţi cu gust plăcut, 
Trăsnet sfânt văd ochii-mi amândoi. 
Doamne, Dumnezeule, Doamne, 
Sufletul spovedit mi-e uşor şi văd 
C-ai fost viaţă, bănat, sărut, bucurii, 
Şi ţi mulţumesc că şi moartea tu vei fi. 
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