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Abstract: The essay dedicated to I. D. Sîrbu comes in the context of celebrating  

100 years since the birth of the great novelist, playwriter and essayist. I insisted at the 
beginning of the essay on his relationship with Lucian Blaga, professor of philosophy 
during the time of the refuge of the University “Regele Ferdinand I” from Cluj to Sibiu 
(1940-1944), focusing on the catalytic influence of the professor in the formation process 
of the young writers. Lucian Blaga was in favour of a bright “paideic model” like Socrate’s 
maieutics. 
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Sub spiritul paideic al profesorului Lucian Blaga
Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea prozatorului, dramaturgului 

și publicistului Ion D. Sîrbu (1919-1989). Activitatea sa literară trebuie așezată 
de la început în contextul existenței Cercului Literar de la Sibiu și în ambianța 
emulativă sibiană după ce Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj s-a mutat la 
Sibiu, cu  Facultățile de Litere și Filosofie, de Medicină și de Drept, și la Timișoara, 
cu Facultatea de Științe1, din cauza odiosului dictat de la Viena din 30 august 
1940. Printre magiștrii clujeni aflați în Sibiul acelor ani s-au aflat Lucian Blaga,  
D. D. Roșca, Liviu Rusu, H. Jacquier, Ștefan Bezdechi și mulți alții. 

În burgul cu amintirile gotice ale Reformei, în Heidelbergul inițierii 
intelectuale ale cerchiștilor, poetul, filozoful și profesorul Lucian Blaga va împlini 
un program paideic ce va marca o generație de elită, generația cunoscută în 
istoria   literaturii   române, cum aminteam mai sus,   ca reprezentând Cercul  
Literar de la Sibiu, care s-a format din nucleul Cenaclului literar studențesc  
„Octavian Goga” îndrumat de Lucian Blaga, cenaclu care a funcționat din 1940 până 
în 13 mai 1943,  când prin intermediul criticului Eugen Lovinescu a fost publicată, 
în ziarul Viața, scrisoarea-manifest a Cercului Literar, care a fost concepută de 
criticul Ion Negoițescu și va deveni programul estetic al cerchiștilor2.

 
1  https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/prezentare/istoric, 17.11.2019.
2  Vezi Ilie Guțan, Cercul Literar de la Sibiu - așa cum a fost (mai mult decât a doua ediție), ediție 
îngrijită de Victoria Murărescu Guțan, Editura Imago, Sibiu, 2011; Petru Poantă, Cercul Literar 
de la Sibiu, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1997. 
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În centrul acestui program estetic se afla ideea sincronizării culturii românești 
cu marea cultură europeană și se punea accent pe Școală Ardeleană și pe o întreagă 
cultură literară și filozofică manifestată mai ales în Transilvania. Întâlnirea dintre 
Lucian Blaga, profesorul cerchiștilor, filozoful creator de sistem și studenții săi:  
Ion Negoițescu, Radu Stanca, Șt. Aug. Doinaș, Ion D. Sîrbu, Nicolae Balotă, Ovidiu 
Cotruș, Ovidiu Drimba etc, este una aurorală. Sunt astăzi unii comentatori, puțini 
la număr care încearcă să acrediteze ideea că membrii cercului s-au constituit 
într-o mișcare de idei, în primul rând pentru a se delimita de Blaga care teoretizase 
matricea stilistică a spațiului mioritic (teorie spun aceștia, opusă programului 
de sincronizare cu toposurile culturii apusene, pentru care pledau cerchiștii.)  
Nimic mai neadevărat. După cum remarcam cu alt prilej, „Dacă e să acceptăm 
existența unei „despărțiri” de Blaga aceasta are în primul rând o explicație ce ține 
de daimonul oricărui creator, care accede în plan axiologic prin gesturi de apostazie 
față de maestru, dar o despărțire nu poate avea loc, decât în urmaă unei întâlniri, 
și această mare întâlnire a avut loc în cei aproape trei ani de studenție dinaintea 
apariției Cercului Literar. Că viitorii cerchiști nu respingeau filosofia stilului propus 
de Blaga și subscriau unei viziuni a metafizicului - crescut în arborele stufos al 
etnicului, o demonstrează și reacția de respingere a neaderenței profesorului 
Ghibu la fatalismul mioritic”3. Studenții au părăsit sala de curs a profesorului de 
pedagogie, fiind revoltați de opiniile sale cu privire la spațiul mioritic. Ei i-au 
relatat magistrului Blaga cele întâmplate la care, acesta își amintește I. D. Sîrbu, a 
spus: „pentru mine Miorița a fost un sublim pretext filozofic, după care am botezat 
spațiul specific universului nostru abisal, inconștient arhaic(... ) m-a atras mai ales 
tragicul cosmic al morții, ca formă de întoarcere în liniște și rost (...) dar gândindu-
mă altfel la această mistică baladă, parcă îmi vine să cred din punct de vedere 
istoric că este o profeție, o metaforă de eshatologie valahă; se prezice în ea moartea 
satului românesc”4.

Afirmația vine să confirme una din obsesiile poetului și filosofului Lucian 
Blaga, aceea a creării unei culturi tragice românești, concept ce susține ca un 
pandant gândirea creatoare a cerchiștilor, polemizând cu cei ce absolutizau 
Weltanschanng-ul românesc în latura ortodoxistă. Blaga susține cu o convingere 
a argumentației un mod de a fi al culturii române care nu e atât de departe, ba 
dimpotrivă de europenismul euphorionist postulat de Ion Negoițescu.

Tinerii cerchiști mânați și de fronda specifică vârstei dar mai ales de solida 
lor cultură, datorată în mare parte profesorilor, cu deosebire lui Blaga vor afirma 
necesitatea ieșirii spiritualității românești din provincialismul semănătoristul-
poporanist pe care îl vor înlocui cu un curent euphorionist ce își găsea matricea 
în edificarea unei culturi tragice românești,  postulată de Lucian Blaga, cu iradieri 
atât în mitologia noastră, cât și în mari zone de cultură din Transilvania prin Școală 
latinistă ardeleană, cu Ion Budai Deleanu, Ion Codru Drăgușanu și alții.
3 Ioan Mariș, „Lucian Blaga și Cercul Literar de la Sibiu”, Conferințe restituite, nr. 49, 2010, Biblio-
teca Județeană ASTRA din Sibiu, p. 8, http://www.dspace.bjastrasibiu.ro/bitstream/123456789/ 
241/1/049.Maris.pdf, 17.11.2019.
4 I. D. Sîrbu, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, vol. 1, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1991, 
p. 37.
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„Lucian Blaga era adeptul unei luminate paidei, în genul celei practicate de 
Socrate și, lucru nu lipsit de importantă,  acceptă observațiile critice aduse operei 
sale de către cerchiști. Vom reține doar una din ele și anume cronica teatrală 
făcută de Ion Negoițescu, în revista Cercului la drama Arca lui Noe. Cronicarul 
îi reproșează dramaturgului Blaga rezolvarea factică a conflictului prin ceea 
ce el numește <<toaca magică>>”5. Lectura dramei e făcută în cheia unei piese  
cu implicații metafizice, care dau elevație de ușoară tangență tragică”.  
Cronicarul cerchist consideră că Blaga în drama „ar fi dat actului al-III-lea o 
culoarea kleistiană, de acel umor accentuat în chiar arhaicitatea admirabilă a 
tipurilor sătești”.

Încurcături, incidente și problema eticii
În plină edificare a „Catedralei filosofice” și a operei dramatice,   perioada 

sibiană reține și alte gesturi, umori studențești ce îl puneau pe Blaga în încurcătură. 
În epistolarul6 lui Ion D. Sîrbu apărut postum, sub îngrijirea lui Virgil Nemoianu, 
diaristul își amintește un mic incident. Tocmai ieșise de sub tipar Trilogia 
cunoașterii, iar câțiva studenți, printre ei și cerchiști, îl abordează pe profesor nu 
tocmai academic. Iată momentul consemnat de Ion D. Sîrbu în textualizarea sa 
nudă.: „Apare Blaga; cu obrăznicia și cruzimea de care numai antropografia dintre 
generații e capabilă, unul dintre noi îi spune verde în față: Domnule Profesor 
tocmai vă comentăm volumul; știți ce am constatat? E un sistem, are de toate, 
teoria cunoașterii, metafizică, estetică, psihologie, istorie magie, știință etc, dar nu 
are etică?  E posibil astăzi un sistem filozofic fără morală? Profesorul a pălit și s-a 
îndepărtat de grupul zgomotos al studenților”7.

Peste ani, mai precis în 1949, când Blaga împreună cu D. D. Roșca, Ion  
D. Sîrbu, Liviu Rusu, este scos din învățământul universitar de un „marxist”- Pavel 
Apostol. Autorul Trilogiei cunoașterii are o ieșire, lucru extrem de rar la poetul și 
filosoful tristeții metafizicii, acesta peripatetiză cu Liviu Rusu și Ion D. Sîrbu pe 
Dealul Feleacului când deodată, „cu o furie ce nu i-o cunoșteam, verde la față mă 
apucă de rever și îmi strigă în față: ce facem Gary?  De astăzi ne scriem etica - asta 
vom face”8. 

Spuneam într-o conferință că „Lucian Blaga și-a scris Ethika exemplar  
prin recluziune, prin neimplicare în jdanovismul cultural trăind din modesta slujbă 
de bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară care astăzi îi poartă numele. 
Ceilalți cerchiști (Ion D. Sîrbu, Ion Negoițescu, Nicolae Balotă, Șt. Aug. Doinaș)  
au trecut prin inițierile Aiudului, Jilavei, Peripravei etc făcând experiență  
Est-Ethică”9. 

5  Ioan Mariș, op. cit., p. 10.
6 Vezi I. D. Sîrbu, Traversarea cortinei. Corespondența lui Ion Negoițescu, Virgil Nemoianu,  
Mariana Șora, Editura de Vest, 1994, 540 p.
7 Ibidem, p. 305.
8 Ibidem.
9 Ioan Mariș, op. cit., p. 12.
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Apropieri - L. Blaga și I. D. Sîrbu
Relația lui Blaga cu cerchiștii trece dincolo de studenție, cu unii dintre ei devine 

chiar apropiat omenește, gustând clipele de umor în registru de bufon întreținute 
de Ion D. Sîrbu care își asumă rolul de bufon regal când poetul și filosoful era 
atât de trist”10: „eu am fost acel bufon, nu mă jenez s-o spun (...) am avut așadar 
misiunea de a-l face să râdă. Între 1950-1954 m-am achitat săptămânal, zilnic de 
această nobilă și înalta misiune”. Poeta Eta Boieriu cerchistă și ea, i-a și sugerat 
lui Ion D. Sîrbu să scrie o carte cu titlul cum și de ce râdem cu Lucian Blaga. Un 
Blaga lumesc cu umorul său frenetic ieșea din când în când la suprafață, dar atunci 
ucigător, râdea fără să scoată vreun sunet, scuturându-se dar mut., haha ha –ul lui 
oricărui râs normal îi lipsea”11. 

Poate niciunul din cerchiști nu s-a apropiat de omul Blaga ca Ion D. Sîrbu. 
Autorul Trilogiilor avea față de studentul său o slăbiciune aparte, intuind în el 
acel fond arhaic, sănătos, al românului răsărit în veșnicia satului și ajuns la marea 
cultură. Pentru autorul romanului Adio, Europa! apărut și el postum, Blaga era ca 
filozof un poet care a creat o artă poetică. Într-o epistolă către Virgil Nemoianu, 
Ion D. Sîrbu afirmă: „eu sunt colecționarul celor mai multe din amintirile drolatice 
legate de ființa lui: de Blaga, asta nu pentru că nu i-am fost un serios student; să 
nu uităm teza mea de licență a fost despre Carl Gustav Jung și Blaga; încercam 
o diferențiere între arhetipuri și categorii abisale; am fost primul care am folosit 
aceste concepte într-o lucrare; și mă citează la subsol cu el. Apoi în teza mea de 
doctorat am umblat la Cassirer, Vainhinger, Ernst Mach, încercând ex nihilo atunci 
o explicație epistemologică a metaforei în cultură”.

Ion D. Sîrbu reține o interesantă observație a lui Lucian Blaga cu referire la 
limba română care e spunea el; „încă de clorofilă; limba germană și cea engleză 
fiind în cea de cristal, de cuarț, nu e totuna să zici: aici suntem la cumpăna apelor 
sau  hier ist die Wasserscheide (partage D’eaux)”.

„Un cerchist care mediază”
Ion D. Sîrbu rămâne un scriitor încă puțin cunoscut de cititori, un scriitor care 

ni s-a revelat cu scrierile sale de sertar publicate postum, un om întreg așa cum 
afirmă el că îl caracteriza soția sa o olteancă deșteaptă. „Gaiță olteancă, eu transcriu 
părerea ei despre mine: ai fi, îmi spune Lizi un fel de scriitor nenorocit, care 
debutezi mereu (fără succes). Un socialist fără ideologie și program, un creștin fără 
confesiune, un filosof fără sistema și memorie, un semicetăţean tolerat,  transilvan 
refuzat la Cluj dar neasimilat în Oltenia, un biet român austro-ungar, un filorus 
antistalinist, un biet comunist contemporan cu fluturii și cu Iosif din Arimatheia, 
un estetician est-etic, un liberal îndrăgostit de lanțuri, un sindicalist de unul singur, 
un neamț anti-Willy și anti-Brandt un fel de Don Juan actualmente eunucat de 
memorie sexuală, un proletar plin de lumpen diplome universitare, un miner fără 
lampa și masca de gaze, un mini Socrate ce nu a văzut Atena și nici cartelă de 
cucută nu are, un Danton primind zilnic șuturi în cur de la un mic Robespierre 

10 Ioan Mariș, op. cit., p. 12.
11 I. D. Sîrbu, op. cit., pp. 213-214.
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(responsabil de bloc), un bătrân rămas din fericire în mintea copiilor, un evreu 
sărac dat afară din comunitate ( da nu și din gheto), un sunitșiit încercând să 
rămână creștin Copt într-o Armenie tot mai turcească, un neamț incapabil să își 
repare siguranța arsă, un biet sergent dintr-o armată ce se retrage de 40 de ani, un 
zoon antipolitikon bun doar de cușcă, o maimuță a bunului Dumnezeu, un căcat 
în ploaie, asta ești”12. Desigur acest text, o autocaracterizare frustă pusă în seama 
soției, îl definește pe Ion D. Sîrbu în mod total ca om și scriitor, putem aminti aici 
și o experiență a lui de pe frontul de la Stalingrad unde a fost concentrat și a reușit 
să străbată toată Rusia cu un cal, venind la Sibiu să își dea examenele.

Virgil Nemoianu răspunzând unui interviu al lui Daniel Cristea Enache, va 
nota că  printre  evenimente literare majore de după 1989 se numără înțelegerea 
faptului că N. Steinhardt și Ion D. Sîrbu sunt cei mai mari autori de proză în 
limba română din anii ’80. Într-una din scrisorile lui Nemoianu către Sîrbu acesta 
se încumetă să speculeze că în cadrul Cercului Literar de la Sibiu se va schimba 
raportul de forțe pe măsură ce va trece timpul. Cam așa s-a și întâmplat. „Una din 
<<tăriile>> lui Ion D. Sîrbu o propune el însuși: legătura dintre arta înaltă canonică 
simbolizată prin Blaga și opera acestuia și limbajul popular frust simbolizat pentru 
el prin figura tatălui sau fizic.) Deci un fel de dublă paternitate. Sîrbu e un cerchist, 
dar unul care mediază: transpune în idiom popular și imediat-inteligibil conceptele 
și imaginile mai înalte și mai sofisticate ale colegilor săi de grup, de care era de fapt 
enorm atașat în pofida imaginii de căpcăun prefăcut”13.

Epistolarul ca „eseu conversațional” (V. Nemoianu) 
Traversarea cortinei, epistolarul întreținut de I. D. Sîrbu, avându-i competitori 

pe Ion Negoițescu, Mariana Șora și, nu în ultimul rând, pe Virgil Nemoianu, cel 
care se va îngriji și de editarea acestor texte,  apărute postum, ne revelă drama 
unui mare scriitor, care obligă la o schimbare a canonului literar, scuturând niște 
clasificări osificate. Vom găsi în această corespondență un I. D. Sîrbu ce se mișcă 
cu dezinvoltură într-un „eseu conversațional” (conceptul propus de V. Nemoianu 
în prefața volumului) ce convoacă o erudiție colocvială rafinat-ironică, unde eul 
auctorial dizertează asupra unor realități concrete istorico-politice-literare. Istoria 
literară va reține numeroasele date referitoare în primul rând, la Cercul Literar de la 
Sibiu și la relația cerchiștilor mai ales cu Lucian Blaga. „Detaliul cel mai particular-
picant și abstracția filosofic-savantă, conlocuiesc liniștit și dezinvolt, citatele în trei, 
patru, cinci limbi își dau mâna cu referirea sătesc-regională; istoria universală se 
împletește cu folclorul. Are acest mod generic niște rădăcini de adâncă central-
europenitate; nu altfel își defineau orizontul discursului lor un Timotei Cipariu sau 
un I. Codru-Drăgușanu”14. 
12 I. D. Sîrbu, Traversarea cortinei, ediție citată, p. 402.
13 Daniel Cristea-Enache, „Virgil Nemoianu: Postmodernismul, dacă e relativizant cu adevărat, 
trebuie să fie relativizant și față de sine însuși” (interviu), LiterNet.ro, https://atelier.liternet.ro/
articol/569/Daniel-Cristea-Enache-Virgil-Nemoianu/Virgil-Nemoianu-Postmodernismul-da-
ca-e-relativizant-cu-adevarat-trebuie-sa-fie-relativizant-si-fata-de-sine-insusi.html, 17.11.2019.
14 Virgil Nemoianu, „I. D. Sîrbu: satira și lirismul”, pp. 5-15, prefață la I. D. Sîrbu, Traversarea 
cortinei, ediție citată, p. 9.
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Personajul de prim plan al acestei corespondențe este evident I. D. Sîrbu. 
Scrisorile sale catalizează gândurile și reflecțiile interlocutorilor săi transformând 
aceste texte ce au un impact în real într-un eseu conversațional românesc. Acest 
„atlet al mizeriei” cum îl numea Lucian Blaga, „se mișcă în interiorul a două 
cercuri sau ambianțe, îmbucate una în cealaltă, amenințătoare și reale amândouă. 
Întâi mai aproape este cușca (abia) poleită de la Craiova, (Isarlâcul) cu răsplățile 
zgârcit drămuite ale potentaților vremii. „Sîrbu nu se căinează, zâmbetul rândurilor 
epistolare, scrâșnește și grimasează”15. Mai larg este cercul celeilalte ambianțe, 
cultura creștinătății apusene, una din patriile lui, cu acea reificare a spiritului, 
într-o lume a consumismului, a civilizației materiale, „bogate și moarte înăuntrul 
cărora se mișcă ființe sătule fără năzuințe sau viziuni”16. 

Ion D. Sîrbu are o luciditate aparte, un simț al datoriei asemenea gospodarului 
minerului transilvănean. Am putea găsi la o lectură mai aplicată o nostalgie a 
Mitteleuropei și asemenea unei cătane imperiale, deplânge anii pierduți, anii 
furați: „eu am debutat la 52 de ani, am avut o junețe splendidă și vitează, am o 
bătrânețe demnă și harnică, maturitatea îmi lipsește din calendar. Ea e depusă la o  
bancă, păcat că nu pot scoate, acum măcar 5 ani din economiile mele în ani și 
forță”17. 

Concluzii
Ion D. Sîrbu era un patriot sincer ce punea limba română mai presus de 

orice, singura cenzură de care se neliniștea era cea a limbii române. Prozatorul, 
dramaturgul și eseistul I.D. Sîrbu vine astăzi cu opera sa   într-o lume reificată, 
cu propunerea unui ethos românesc menit să catalizeze orizontul de așteptare al 
cititorului.

La 100 de ani de la nașterea sa, Ion D. Sîrbu a intrat în canonul literar al 
clasicilor literaturii române
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