
ă fi fost, oare, Horaţiu, marele poet clasic latin, să fi fost, 
el, de fapt, un pictor japonez, aşternând sufletul versului Sîn faţa de apă a culorilor? Ori să-i fi citit celebrul său 

adagiu de estetică a poeziei zugravii ţării Soarelui Răsare, înainte 
de a topi sufletul poeziei în imagini sau de a face să se înalţe, din 
jocul de lumini şi umbre al zugrăvelii lor, cadenţele geometrizate 
şi, totodată, îmbibate de culori ale terţinelor magice din haiku?

Sigur că presupunerile pe acest traseu de imaginaţie medi-
tativă nu reprezintă, la urma urmelor, ceva mai mult decât un joc 
cu vorbele, pentru că, după cât se pare, acea tehnică a versului 
japonez cunoscut sub acest nume deţine o întreagă teorie sa-
vantă, demnă de sufletul şi mintea complicată a omului oriental, 
după cum o întreagă teorie savantă pare a avea şi pictura chineză 
sau japoneză. Noi, europenii, îl avem, în schimb, pe Horaţiu şi 
celebra lui formulă, care a sintetizat dependenţa fructuoasă şi 
chiar identitatea adâncă dintre cele două mari arte, una a 
cuvântului şi cealaltă a imaginii. Când, pe la mijlocul secolului al 
XIX-lea, Europa a descoperit arta Extremului Orient, cu ocazia 
unei expoziţii deschise la Paris, un vizitator, care s-a întâmplat să 
fie român şi s-a mai întâmplat să fie şi poet, a avut revelaţia unui 
nou continent, a unei Lumi Noi în artă; el şi-a primenit total 
mijloacele poeziei sale, pentru care, de altfel, fusese încununat cu 
distincţia de poet al naţiunii sale, dar nu şi universal, a alcătuit un 
volum nu prea gros de versuri, pe care l-a întitulat chiar Pasteluri, 
ca şi exponatele din Oraşul Lumină, şi care reprezintă cea dintâi 
carte de poezie românească, de o splendidă omogenitate, într-o 
formulă europeană.

Dedicându-se cu toată fiinţa sa slujirii culturii, Ion Onuc 
Nemeş*, un ardelean din nord aşezat la Sibiu, a ales să practice, 
mai întâi, şi meşteşugul picturii, pe care şi l-a asumat cu o 
adâncă, sinceră şi de toată lauda modestie, căutând, în 
arheologia formaţiei sale sufleteşti, sufletul simplu, dar frumos, 
ca o creangă de măr înflorit, al antecesorilor săi iconari-zugravi 
şi nepropunându-şi altceva decât să le urmeze meşteşugul sim-
plu şi curat. Ceea ce i-a şi reuşit în seria de icoane în care sin-
ceritatea expresiei îşi subordonează total mijloacele tehnice, iar 
triumful este al unei arte echivalente cu simţirea. Cât de adâncă 
este, totuşi, simplitatea spre care artistul a năzuit, cât de com-
plicată, cu alte cuvinte, ne-o dovedeşte nu numai izbânda acestor 
icoane, în care expresia sufletească a găsit surprinzătoare 
rezolvări strict picturale, dar mai ales faptul că, iată-l, trece, în 

cuprinsul binomului pictură/poezie, la celălalt termen, al ver-
sului, din aceeaşi necesitate de a găsi mijloace care să-i tăl-
măcească încărcătura de simţire.

Că a ales terţina magică, practicată şi celebrată în înde-
părtatul Răsărit de câteva sute de ani, este firesc şi ar fi fost 
previzibil. Mai mult decât oricare formă prozodică, haiku-ul 
este pictura în cuvinte; chiar dacă progresia de la versul 1 la 2, iar 
după realizarea binomului iniţial, nu totdeauna obligatorie, de 
altfel, urmează versul 3, ca o sinteză sau încheiere, pare a se rea-
liza sub impulsuri de raţionament, logic, prelogic sau perilogic, 
cuvintele se alătură şi înaintează din treaptă în treaptă mai 
degrabă după sugestii de ordin pictural coloristic; pentru că nici 
chiar acolada finală nu este în mod obligatoriu subordonată unui 
angajament logic, preţuind mai mult, pentru acest moment, o 
tuşă de culoare mai puternică, ori coordonatele unificatoare ale 
unui tablou de ansamblu. În fond, specia ţine, prin această 
înâietate a iconicului, nu neapărat de zona gratuităţii în artă, dar 
de cea a nedesluşitului, a misterului, comunicând mai mult prin 
restul netransmis explicit decât prin semnele ei limpezi. După 
cum poate proba exemplul pe care l-am ales, dintre multe alte 
posibile:

Păsări ude
unduie norii. 
Marea cu vele.

Structurată astfel, poezia picturală din această frumoasă 
carte numeşte şi înfăţişează elementele şi dimensiunile funda-
mentale ale lumii: pământul, cerul şi marea, întunericul şi lumina, 
aştrii tutelari: luna, soarele şi stelele, stihiile eterne: vântul, ploaia, 
curcubeul, apoi păsările, peştii, spicele, arborii, iarba, omul (bărbatul 
şi femeia) şi celelalte. Reprezentarea este nu atât picturală, cât 
iconică, înţelegând, prin aceasta că, sub conturul fizic, versul 
surprinde sufletul tainic, forma fiind nu înfăţişarea propriu-zisă, 
cât mai ales semnul, hieroglifa cu care alfabetul esenţial al 
înţelegerii profunde marchează componentele lumii: deasupra 
tuturor, dar şi în toate, Fiinţa Supremă. Exerciţiul de iconar al lui 
Ion Onuc Nemeş se prelungeşte şi se completează în vers, 
întregind un sentiment congener cu adoraţia şi rugăciunea. 
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