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Un nou secol, al douăzecilea, de abia îşi deschidea porţile. Se anunţa a fi i cel 
mai extraordinar secol din câte fuseseră până atunci, pe toate planurile: al invenţiilor, 
al artei, al mentalităţilor ... Orizonturile se lărgeau, o sete de cunoaştere, de libertate, 
de fericire îi anima pe toţi. Era „la belle époque”.

Nu bănuiau că pe parcurs avea să se dovedească a fi  cel mai sfâşietor, mai 
catastrofi c dintre toate secolele dinainte, al holocauste-
lor, lagărelor de exterminare, deportărilor ... Dincolo de 
preconizările luminoase, îşi făcea drum cel mai întunecat 
secol!

În 1907, Brâncuşi, ajuns un maestru recunoscut 
şi preţuit atât la Paris cât şi la Bucureşti, al modelajului 
clasic, nu mai vedea în realizările sale, ca şi a celor din 
jur, decât „cadavre” şi se apucă să cioplească „direct” în 
piatră, ca cioplitorii strămoşilor lui şi din vechime, între-
bându-şi materialul, pe care-l ştia viu, ce să facă. Şi ceea 
ce începu să lucreze acum nu mai erau trupuri încremeni-
te într-o mişcare, ci însăşi mişcarea (întrucât aceasta era 
cea care defi nea o fi inţă, o „trăire”): prosternarea dintr-
o rugăciune, îmbrăţişarea de nedespărţit dintr-o săruta-
re a unei iubiri sau ghemuirea înfrigurată aşteptând (cu 
expresia feţei ştearsă de trecerea vremii) a cuminţeniei 
pământului ce ne susţine. Semifi gurative, cele trei opere s-au orânduit ca „opere ale 
cotiturii”, cum le-a numit Petru Comarnescu.

Dar aproape în acelaşi timp, din capul feminin al Somnului, adâncit  în pia-
tră, ca şi al unor copii de asemenea dormind, rămânea doar un bob, o sămânţă cu 

Redescoperit şi considerat de Eugen Simion 
ca unul dintre cei mai autentici scriitori dezidenţi din 
spaţiul ex-sovietic postdecembrist, Ion Dezideriu Sîrbu 
continuă să ne impresioneze şi să se lase revalorizat.

Născut la 28 iunie 1919, în „colonia minereas-
că polietnică şi mozaicată” Petrila, I.D. Sîrbu urmează 
şcoala primară din localitatea natală ( aici, mărturiseşte 
mai târziu, „am reuşit să fi u primit în Limba Română”), 
şi liceul, cu bacalaureatul susţinut la Deva, în 1939. La 
Facultatea de Litere şi Filosofi e a Universităţii clujene 
(1940-1945), benefi ciază de o elită strălucită de profe-
sori universitari (Lucian Blaga, Liviu Rusu, D.D. Roşca, 
Onisifor Ghibu, D. Popovici, N. Mărgineanu etc.), între 
aceştia, Lucian Blaga impresionându-l decisiv („Blaga 
reprezintă pentru mine (şi pentru generaţia mea tran-
silvană, din care fac parte) «meşter-grinda» conştiinţei 
noastre cărturăreşti [...], este zeul protector al singură-
tăţii mele”).

După mutarea forţată a universităţii clujene la 
Sibiu, I.D. Sîrbu fondează Cercul Literar de la Sibiu, 
alături de Radu Stanca, I. Negoiţescu, Şt. Aug. Doinaş, 
Ovidiu Cotruş, E. Todoran, Cornel Regman, N. Balotă, 
etc.). Aderând la mişcarea comunistă (era, de fapt, de 
stânga proletară), este trimis pe front, între 1941-1944 
(„eram singurul student din întreaga facultate care, ca 
pedeapsă politică [...] eram mereu şi mereu trimis pe 
front”).

După obţinerea, în 1945, a diplomei de licenţă 
în fi losofi a culturii, estetică şi psihologie cu teza „De la 
arhetipurile lui C.G. Jung, la categoriile abisale ale lui 
Blaga” şi a titlului de doctor cu teza „Funcţia epistemo-
logică a metaforei”, câştigă, prin concurs în 1946, postul 
de asistent la catedra lui Liviu Rusu, promovează rapid 
la titlul de conferenţiar, în 1947 („am fost cel mai tânăr 
conferenţiar din universităţile din România”), tânărului 
Sîrbu i se taie elanul: este îndepărtat, la 15 decembrie 
1949, din învăţământul universitar, împreună cu idolii 
săi, L. Blaga, Liviu Rusu, D.D. Roşca, îşi întreţine exis-
tenţa prin rostuirea lui în diverse redacţii până la ... 15 
septembrie 1957, când este arestat „ pentru omisiune 
de denunţ”, cel omis fi ind colegul său de redacţie de la 

revista „Teatru”, Şt. Aug. Doinaş, care spusese bancuri 
politice. I.D. Sîrbu este condamnat la şapte ani de închi-
soare, în 1958, fi ind graţiat în februarie 1963, în timp ce 
Doinaş este doar anchetat.

După puşcăria politică şi după un stagiu de va-
gonetar la Mina Petrila, este adus la Teatrul Naţional 
din Bănie, în august 1964, ca secretar literar, unde se 
impune profesional, dar şi ca scriitor, deşi mediul nu-i 
era prea prielnic. Moare, la Craiova, la 17 septembrie 
1989, în chiar ziua premierei piesei sale, Arca bunei 
speranţe.

Prin destin şi vocaţie – avea cultul prieteniei – 
I.D. Sîrbu a întreţinut relaţii cordiale cu marii intelec-
tuali ai vremii sale, români sau străini, fi ind unul dintre 
ultimii mari epistolieri, corespondenţa sa numeroasă şi 
obiectivă având reale calităţi estetice.

Dar, I.D. Sîrbu era un fi n observator al realităţii 
şi al oamenilor încă din anii de şcoală. Începând cu anul 
1943, după terminarea clasei a patra, tatăl său (pentru că 
avea un adevărat cult ) îl transferă, din motive fi nancia-
re, la Atelierele Centrale din Petroşani, pentru un an, ca 
„ucenic salarizat”.

Aici, la Atelierele Centrale,  conduse de ing. şef, 
Ştefan Georgescu Gorjan, se pregătea materializarea 
ideii geniale brâncuşiene: Coloana Infi nitului, unde 
elevul Sîrbu şlefuia „nişte forme trapezoidale ( nu se 
mai terminau, mereu mai mari, mai grele)”, sub privirile 
unui „popă mic şi al dracului”. Ei bine, acel popă nu era 
altul decât genialul Constantin Brâncuşi.

Aceste  momente cruciale la care a fost prezent 
I.D. Sîrbu le evocă într-o scrisoare a acestuia din 21 au-
gust 1983, către prietenul său, criticul, scriitorul şi ese-
istul Virgil Nemoianu (născut la 12 martie 1940). Dar, 
lăsăm să curgă fragmentul din scrisoarea lui I.D. Sîrbu 
referitoare la acea trudnică operă, la care „popa cel mic 
venea şi ne înjura mărunt şi într-o oltenească repezită, 
de neînţeles”:

„Tot la Atelierele Centrale, unde am fost ucenic, 
mă întorc. Terminasem clasa a IV-a de liceu, tata, prole-
tar convins, zicea: „Ajunge, doar n-o să te fac domn!?” 

UCENIC LA BRÂNCUŞI UCENIC LA BRÂNCUŞI 

Lumina - sculptură, sculptura - luminăLumina - sculptură, sculptura - lumină
E pardosită lumea cu lumină (Tudor Arghezi)

expresivitatea feţei estompată, învăluit în curba ovoidă care domolea asperităţile 
formei. Se prefi gura Începutul lumii, nucleul de vis al vieţii, „la vida es sueño”, 
astre plutind în spaţiul nesfârşit. Mai târziu, în 1920, aveau să apară Nou născutul şi 
Primul ţipăt. Dar încă în 1910, prima Măiastră, în  marmură albă, şi-a înălţat trupul 

vânjos, bombat, deasupra soclului unei cariatide ome-
neşti aproape informe care avea să dispară cu timpul, în 
timp ce Măiastra de deasupra ei avea să se preschimbe 
tot mai mult în fuior, fl acără, simplu Zbor, deschizând, 
după cuvintele Carolei Giedion Welcker, o epocă nouă 
în creaţia brâncuşiană şi o eră nouă în sculptura vremii. 
Cu un cuvânt: apăruse Brâncuşi!

Luă naştere, treptat, un întreg univers, paralel cu 
cel real, legat organic de acesta: păsări, animale mici, 
capete şi torsuri şi altele. Alături de noile sculpturi, va-
riantele se îndesau în atelier, tot mai simplifi cate cu cât 
mai stilizate. „Simplitatea e complexitatea rezolvată” 
spunea el. Şi de asemenea: „Simplitatea  nu e un scop în 
artă, dar ne apropiem de ea cu cât ne apropiem de sensul 
real al lucrurilor”. Coapsa, doar  parţial sculptată, de 
la Craiova, avea să ajungă nestemata, stropul de rouă, 

al Torsului de tânără din 1925, iar ramura de copac despicată, din 1917 (sau din 
1922) avea să reprezinte Torsul de tânăr.

Şi în 1912 (sau 1913) avea să apară Dra. Pogany, în bronz şlefuit, şi patinat 
Nina STĂNCULESCU

Tudor  NEDELCEA

E dură poezia 
asta 

E dură poezia asta n-are a 
face cu sufletul 
poliloghia ei spirtoasă privi-
rea mîloasă 
tenul diafan care insinuează 
o intimitate deplină 
grumazul perfid torsul avid 
întrebarea ce-i mîngîie tru-
pul gol 
în fine părul ei proaspăt 
coafat înmiresmat 
care evocă ehe vremuri mai 
bune 
părul ei ca un ecran de cine-
matograf. 

Aici unde 
lucrurile 

Aici unde lucrurile 
tac şi tac şi nu se mai 
întorc niciodată 
ca şi cum ar fi fost plecate 
deja 

cele mari intrînd în alveolele 
celor mici 
fără greş 

cu nespusă răbdare şi mize-
ricordie. 

Sunt visuri 

Sunt visuri (libertăţi, ei 
da!) 
care se-ncumetă să-ţi ia mă-
sura trupului 
amprente probe de sînge 
ş.a.m.d. dar n-am habar 
ce-ar putea face cu ele. 

Gheorghe GRIGURCU
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La Editura „Semne” din București a 
văzut lumina tiparului piesa de teatru „Năra-
vu’ Național” de Nicolae Bunget, o „comedie 
inspirată din mofturile și moravurile persona-
jelor lui Ion Luca Caragiale”.

Se știe că, autoexilându-se în ultimii 
ani de viață la Berlin, Caragiale se gândea la 
reluarea, într-o piesă de teatru, a personajelor 
sale mai vechi din comedii, dar urmărite în 
evoluția lor social-politică după aproape un 
sfert de veac de „modernizare” a României... 
Comedia s-ar fi  numit „Titircă, Sotirescu et 
Co” și, dacă ar fi  fost realizată, întreaga viață 
socială, economică și politică s-ar fi  văzut 
„radiografi ată” de necruțătorul comediograf. 
Iată că, după mai bine de un secol de la ideea 
lui nenea Iancu, un mai tânăr autor, pe nume 
NICOLAE BUNGET, reia nominal lumea 
comediilor (de la Tipătescu,Trahanache, Zoe, 
Pristanda, Farfuridi, Brânzovenescu, Danda-
nache, Cațavencu, Ionescu, Popa Pripici la 
Jupân Dumitrache, Veta și Zița, Rică Ventu-
riano, Iancu Pampon, Mache Telemac-Crăcă-
nel, Mița Baston, Didina Mazu, Conu’ Leoni-
da, Efi mița, Cetățeanul Turmentat, cărora li se 
adaugă atât de original Plotina Carambolache 
și Președintele European.

Desigur, la data de azi, „țărișoara 
noastră, România”, după o luptă susținută de 
integrare europeană, vede și partea, mai puțin 
idilică și ispititoare, a aderării, cu toate rezer-
vele și inconvenientele globalizării, inclusiv 
cu jocul strategic de interese în această parte 
de Europă. Avem noi, românii, un mare talent 
în a colora mioritic și dâmbovițean tot ceea 
ce este standard în organizarea și funcționarea 
statului de drept, ba mai mult, ținem cu tot 
prețul să fi m... originali!

Creatori de democrație „originală” și 
ai sloganului mitingist „Nu ne vindem țara!”, 
am ajuns s-o dăm mai pe nimic unor „inves-
titori strategici” care s-au dovedit nu chiar de 
bună credință, confi rmându-se încă o dată zi-
cala că românul „când nu e hoț, e prost de-a 
binelea” ... Am văzut cu toții pe „capitaliștii 
de carton” ai marilor tunuri naționale (petro-
lul, siderurgia, telefoanele ș.a.m.d.), pe gu-
vernamentalii corupți până-n măduva oase-
lor, care, prin rapturile săvârșite asupra țării, 
și-au acumulat reședințe de vacanță în munții 
helveți sau pe țărmurile Mediteranei ori Atlan-
ticului... Mână în mână cu „băieții deștepți”, 
gulerele criminale au căpușat România mai 
bine de două decenii. Politica de gașcă și 
maimuțăreala democratică a „statului de 
drept”, hoția de cumetrie, licitațiada națională 
de substrucție politică, vânzoleala periodică 
din administrația și serviciile descentralizate, 
justiția în robe cu aparențe spectrale multiple, 
demagogia înfl oritoare, ipocrizia și corupția 
ubicuă, impostura, amatorismul, căpătuiala, 
nepotismul, furtul de bunuri materiale și in-
telectuale, prin tot felul de inginerii și tehnici 
manipulatorii, în general, imaginea de ansam-
blu a unei societăți cu pretenții de „standarde 
europene” și „IQ comunitar” – toate acestea 
ne confi rmă, iată, cu tăria exemplelor inamo-
vibile, că, vorba lui Caragiale, „copiii noștri 
vor avea, poate, de ce să plângă – noi am râs 
destul”... Sub acest motto, Nicolae Bunget își 
construiește o comedie destul de spumoasă, în 
trei acte și opt tablouri, după modelul „Scri-
sorii pierdute”, confi rmând, dacă mai era ne-
voie, că autorul cu pricina este atât de actual 
și viu, adică, așa cum se scrie de vreun secol 
încoace, „contemporanul nostru”.

Dând la o parte veștmintele în mo-
derna lor croială evropenească, ni se dezvă-
luie tipuri și caractere, situații și ipostaze ușor 
recognoscibile. Cu alte cuvinte, oamenii cu 
apucăturile lor au rămas aceiași, cum altfel nu 

ar fi  de recunoscut în izomorfi a lui însuși „Nă-
ravu’ Național”?!

„Acțiunea piesei – precizează autorul 
- are loc după un timp nedefi nit de la celebrele 
comedii ale lui I.L. Caragiale. Că de la aceste 
comedii a trecut un an sau un secol, nimeni 
nu poate ști. Eternitatea s-a stabilit prin aces-
te locuri, așa că ce este azi va fi  și mâine și 
cu siguranță ce a fost și ieri. Totuși ceva s-a 
schimbat și anume moda. Deci toate persona-
jele vor purta hainele zilelor noastre.”

Iată, așadar, lumea politicienilor și a 
altor categorii (ipistați, cherestegii, frizeri, 
amante de mahala, jurnaliști „scârța-scârța 
pe hârtie”, cetățeni „onorabili” și „stimabili” 
etc.), în varianta contemporană, dar cu mora-
vuri și interese identice, cu un limbaj pe măsu-
ră, aproape neschimbat, do-
vadă că limba capodoperei, 
care consacră și conservă o 
viziune artistică despre lume 
și viață, este atemporală.

Autorului nu-i 
lipsește spiritul ironic și sa-
tiric, el creează în spiritul 
lui Caragiale. Această nouă 
ipostaziere comică nu e de-
loc mimetică, ci, învederând 
o modulație postmoder-
nă, constituie o variantă de 
creație în umbra ilustrului 
model. Aparent „joc” dra-
matic în marginea modelului 
clasic, comedia dlui Nicolae 
Bunget este o actualizare 
puțin ostentativă, o updatare
plină de substanță și, desigur, 
încărcată de arzătoarele „ces-
tiuni” ale zilei... Iată, bunăoa-
ră, noua ipostază a prefectului Tipătescu, ră-
mas în aceeași relație cu o Zoițică ambițioasă 
și „jertfi toare”, îmblânzită de Cațavencu cu 
o „diplomă de drept” de la Universitatea lui, 
ba mai mult, devenită primar al municipiului 
capitală de  județ, unde se petrece acțiunea. 
Vorba ei spusă soțului: „Nene, dacă nu mă faci 
primar, nu o să mai ai parte de mine. Îmi iau 
copilul și plec la mama”, la care Trahanache 
răspunde prompt: „N-avem nici un copil.”  
Fiul lui Trahanache, „studintele” la drept, de-
venise prim-ministru, de unde și importanța 
Partidului Național Tradițional, tot mai bine 
confortat pe eșichierul politic al vremii. Lui 
Tipătescu îi rămăsese fi del ticăitul Ghiță Pris-
tanda, acum cu o familie mult mai numeroasă 
de 33 fi i și nepoți, toți aranjați (transpolitic, 
desigur!). Va fi  răsplătit pentru zelul său cu 
funcția de chestor al poliției județene, veghind 
la respectarea „ordinii” și „liniștii” publice în 
teritoriu. În fi nal, îi va aresta pe Pampon și 
Crăcănel pentru joc măsluit de cărți, tocmai 
când aceștia se căsătoriseră cu mai vechile 
amante Didina și Mița. Piesa se deschide chiar 
cu baia prefectului într-un jacuzzi de ultimă 
oră, servit cu tot ritualul și luxul de zelosul 
polițist  Ghiță Pristanda, care nu cunoaște pe 
lume „Dumnezeu” mai mare decât abilul po-
tentat politic...

Trecuți de partea lui Cațavencu, 
traseiștii Farfuridi și Brânzovenescu nu se mai 
tem de „trădare”, ei înșiși vor pune de o nouă 
formațiune politică, ajungând să se suspecteze 
reciproc, de colaboraționism. Cum ar putea să 
riposteze fi ecare din aceștia („adversari po-
litici și prieteni de o viață”), când în aduna-
rea care are loc este anunțat drept candidat la 
primăria municipiului Zoe Trahanache, reco-
mandată și de proaspăta ...diplomă universi-
tară. Și asta în urma șantajului lui Cațavencu, 
exprimându-se categoric: „Ori primar, ori...
revoluție”. La rândul lui, Popa Pripici, jucând 

pe fațeta ipocriziei ecumenice, va fi  uns mi-
tropolit...

Față de partidul tradiționaliștilor, care 
avea ca siglă „carul fără boi”, Cațavencu 
înfi ințase și el Partidul Național Modernist, 
având ca siglă „automobilul”. Interesele sunt 
din ce în ce mai complicate, de aceea se va 
forma o a treia organizație politică, Partidul 
Național Tradițional-Modernist, reprezentat 
de arghirofi la senator Plotina, soția unui mi-
nistru rămas falit, salvată de prezidentul Dan-
danache, „adevăratul creator al națiunii”, care 
spune că „am croit națiunea asta după chipul 
și asemănarea mea”... 

Și aici este vorba de „manevre” elec-
torale, de „jocuri” politice, de reglarea trebu-
rilor „de la centru”, de „dosare în vileag”... 

Iată, bunăoară, abrogarea le-
gii dosarelor de Înalta Curte 
de Casație și Justiție, ab-
solvind-o astfel pe escroaca 
Plotina de o imensă pagubă 
fi nanciară făcută la minis-
terul condus de soțul ei, pe 
care de asemenea îl lăsase 
sărac, părăsindu-l. În acest 
fel va scăpa de urmărire și 
de dosarul cu pricina înrăita 
jucătoare la ruletă.

În situația de „criză 
economică”, politicienii sfi -
dează bunul simț, coman-
dând uniforme „spartane” 
ce ar sugera starea de criză 
(de fapt romane, dar pe care 
s-a scris „spartane”). Și aici 
se vorbește de suspendarea 
președintelui parlamentului 
și de „cumpărarea” de vo-

turi. Se promite că „după îmbulzeală” inami-
cii politici din opoziție să fi e „măturați” din 
viața politică. O nouă „revoluție”, îi explică 
rectorul Universității locale, Nae Cațavencu, 
lui Pristanda, plutește în aer împotriva „stri-
goiului” și „vampirului”, care nu sunt alții 
decât Trahanache și Tipătescu. Dar același 
Cațavencu va fi  arestat, într-o scenă fi nală, pen-
tru „înșelătorie publică”. Arestări de fațadă, căci 
toți arestații apar în fi nal, fi e la întâlnirea cu în-
altul ofi cial european, fi e la nunta lui Pampon și 
Crăcănel cu Didina și Mița.

Aranjată de premier, fi ul lui Trahana-
che, vizita înaltului ofi cial european în mu-
nicipiul reședință de județ îi aliniază pe toți 
politicienii, unii mai servili decât alții, ară-
tând prin asta ...aderarea la valorile Europei! 
Președintele European, deși primit cu gardă 
de onoare comandată de Pristanda, va rămâne 
deconcertat de această vânzoleală de doctrine 
(tradiționalism, modernism, tradiționalist-
modernist) și de spiritul mărginit al politici-
enilor demagogi (Trahanache, Cațavencu, 
Plotina și reprezentantul centrului, Dandana-
che)... Este multă învălmășeală de persona-
je și amestec de situații în piesa lui Nicolae 
Bunget, pornind de la ideea ambițioasă de a 
aduna întreaga lume a comediilor caragialiene 
în cele trei acte și opt tablouri.

De aceea acțiunea trenează, iar ac-
centul cade pe însumarea de scene, care mai 
de care sugestive și cu rol întregitor. Scrii-
torul este un ucenic în umbra geniului, dar 
bun cunoscător al acestui univers satiric și cu 
multă fantezie constructivă. În toată această 
construcție textuală este, de fapt, o destruc-
turare coagulantă, vizând comicul de situație, 
de moravuri, de caracter, de limbaj, de nume. 
Lucrând cu un material deja dat, autorul nu 
avea decât să se mențină în cadrele existente. 
Interesant ar fi  fost ca această lume a satirei 
dramatice caragialiene să se fi  regăsit, muta-

tis mutandis, într-o identitate sinonimică, nu 
omonimă, ceea ce nu e totuna, căci în acest 
fel istoria se repetă. Oricum, încercarea dlui 
N. Bunget este meritorie și nu lipsită de o 
semnifi cație cultural-sociologică mai largă.

Acțiunea tablourilor este plasată când 
la „baia domnului prefect”, când la Cazinoul 
Central «La Nae», amestec de lux și kitsch. 
Clădirea cazinoului are la parter restaurant, 
bar și terasă, la etaj hotel de cinci stele, iar 
la mansardă Universitatea de Drept „Nicolae 
Cațavencu” la care predau „eminenți savanți 
naționali”, de la prim-ministru Acadel Trah-
anache la decanul și acționarul av. doctor în 
drept Brânzovenescu, instituție ce are ca se-
cretar șef pe Nae Girimea; acesta, la ordinul 
rectorului Cațavencu, eliberează diplome pe 
loc Zoei și lui Pristanda... Este, desigur, o 
imagine caricaturală a învățământului superi-
or practicat în România postrevoluționară și, 
deopotrivă, diplomania, chiar doctorală, ce a 
animat interesele unor carieriști și impostori 
în umfl area unor dosare personale („cocoțarea 
demeritului”, cum ar scrie bietul Eminescu)!

Amestecând lumea politică cu cea a 
micii burghezii, autorul a intenționat, de fapt, 
să ne dea o imagine cât mai complexă a me-
diului provincial, o societate, de fapt, în care 
se citește exact lumea politicii „de la centru”. 
Căci este o legătură indisolubilă între una și 
alta, o simbioză perfectă, o citire în oglindă 
a uneia prin cealaltă exactă și în același timp 
variabilă în plan situațional și caracterolo-
gic. Această legătură ombilicală între politic 
și economic, atât de bine pusă în evidență 
azi, nu era în vremea lui Caragiale luată, cu 
preeminență, în seamă, căci personajele sale 
sunt avocați, institutori, preoți, ipistați, rentieri, 
care trăiesc mai mult din politică și din activități 
așa-zis intelectuale decât din afaceri oneroase, 
încrengături mafi ote, rețele patronale etc.

Autorul este nu numai un bun cunos-
cător al universului dramaturgic caragialian, 
dar și un fi lolog cu simț parodic acut, capabil 
să calchieze sintagme și exprimări. Iată, spre 
exemplu, cum se exprimă Cațavencu folo-
sind în sens propriu celebrul dicton cezaric 
«Alea jacta est»: „Vorba lui Cezar: «Aleea 
asta este!» și dacă asta este, vreți nu vreți, 
mergeți pe ea mai departe și să votați suspen-
darea! V-am salvat.” Sau zisa lui Trahanache 
à la Gâgă: „Bine zice fi -miu, tânăr-tânăr, dar 
deștept băiat! Tatițo, unde nu este ordine, 
este dezordine și o societate fără ordine e în 
debandadă, care va-să-zică, asta este n-ai ce 
face!” Ori constatarea Didinei: „I-am spus lui 
Cațavencu: «Nicule, tu niciodată n-o să poți 
scoate revoluția din cârciumă.» Uite că am 
dreptate.”

Sau alte formulări de un absolut umor: 
„dacă noi avem 50% din guvern și ei cealaltă 
jumătate, cine mai e în opoziție?”; „strigoiul 
reacțiunii a fraternizat cu vampirul regresu-
lui...”, „Slavă Domnului, circ avem, pâinea nu 
ajunge”, „întemeietorii națiunii noastre erau 
creștini cu două mii de ani înainte de Cris-
tos”... Cartea dlui Nicolae Bunget benefi ciază 
de un „În loc de prefață” semnat de profeso-
rul universitar actor Eusebiu Ștefănescu, care 
observă că autorul „oferă regizorului și inter-
pretului șansa unei creații cu mare impact la 
public”, un fel de „lovitură de teatru cu mai 
multă implicație în realitatea pe care o trăim”. 

Ar fi  vorba de „o breșă în scriitura dra-
matică”, cu acuitate și pregnanță, de unde și 
impresia de actualitate a operei caragialiene, 
în ciuda diagnosticului (lovinescian, bunăoa-
ră) privind „datarea” comediilor și redusa lor 
viabilitate estetică. Ceea ce, cum se vede, de 
aproape un secol și jumătate nu se adeverește.

Caius MESEȘAN

CARAGIALE UPDATAT

O updatare... ad hoc a comediilor caragialiene

cu negru! Frumuseţe exotică, apropiindu-se de gheişele 
lui Utamaro prin graţia şi armonia liniilor, fi neţea exe-
cuţiei, un mugur de fl oare şi ochi imenşi de gâză, cu 
mâini de lujer adunate pe lângă obraz! Hans Arp s-a 
exclamat, în extaz: Dar cine-i această frumoasă?

E Domnişoara Pogany, rudă cu lady Shub-ad, 
frumoasa sumeriană şi cu regina Nefertiti. 

Domnişoara Pogany este feerica bunică a sculp-
turii abstracte .....

Ajuns pe culmile creaţiei sale, Brâncuşi înce-
pea, în perioada aceea, şlefuirea mai multor opere, ca 
mângâierea unor mâini omeneşti iubitoare, ca netezirea 
formelor de către vânt şi ape. „Polisarea (şlefuirea)” 

spunea Brâncuşi „este o necesitate reclamată de forme-
le relativ absolute o impun anumitor materiale”. Era ur-
marea dialogului de taină şi intensă concentrare pe care 
artistul îl ducea cu materialul său,. Şi care se revărsa 
acum într-o mulţime de teme, de personaje: oameni ca 
Vrăjitoarea, Socrate, Şeful sau Păsări şi mici animale, 
stilizări ale Sărutului ş.a. Fantasticul şi năstruşnicia se 
înlănţuiau în fi ecare în parte tulburător.

Şlefuirea aceasta avea să aibă două urmări ne-
aşteptate: mai întâi sculpturile începură să oglindească 
atelierul ca şi cum ar fi  fost întregul univers. Apoi, din 
capul unei Muze adormite, din  cel al lui Prometeu, din 
trupul vânjos al Măiastrei, izbucni lumina! Alte Păsări, 

Lumina - sculptură, sculptura - luminăLumina - sculptură, sculptura - lumină
în basorelief pe soclu, îşi plecară capetele, poate a în-
chinare. Cu un termen al lui V.G. Paleolog, bunul pri-
eten al lui Brâncuşi, care îşi publica primele două mici 
broşuri despre opera acestuia, sculpturile brâncuşiene 
deveniseră „luminiscente”.

De la Nou născutul şi Primul ţipăt până la Co-
coşul salutând soarele din ultimele zile ale vieţii lui, 
multe din operele lui Brâncuşi iradiau lumină! Izvo-
rând din înseşi trupurile (sau trunchiurile) sculpturilor, 
lumina aceasta, urmare a unei polizări neîntrerupte, re-
vărsându-se în jur purifi catoare, scălda toate orizontu-
rile. „Nu căutaţi formule ascunse sau mistere, priviţi-le 
până când le vedeţi! Vă dau bucurie curată!” În mij-
locul suferinţei şi cruzimii dimprejur, în mijlocul artei 
considerate atunci „moderne”, Brâncuşi îşi croia drum, 
deschizând porţile ferecate ale frumuseţii din noi.
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Gheorghe GRIGURCU
Să nu treacă ziua 

Să nu treacă ziua asta să nu cumva 
să treacă strada pe furiş să se treacă 
aidoma unei femei iubite 
să petreacă fără noi în cheful 
aiuritor al absenţei 
aşa cum e treacă-meargă bolborosind 
sufocată de pustiire 
ea mereu trecătoarea 
cu privirea-nălţată în care mai poţi desluşi 
fotografii la minut din trecut 
să nu treacă ziua Doamne să nu. 

Un trup două trupuri 

Aici e un trup celălalt e dincolo 
de-abia se cunosc de-abia se adulmecă 
aşa cum stau între masculinul unuia 
şi femininul amîndurora 

sfioase la-nceput apoi tot mai cutezătoare 
pînă cînd se-ntîlnesc se răsfaţă avide profitoare 
fiecare-n visul celuilalt. 

Ape 

Ape cu zimţi 
aidoma unor monede. 

Şi-ar fi 

Şi-ar fi să fie aşa şi-ar fi să fie pe dincolo
te irită capriciile orei nevrotice 
care-şi scuipă clipele cum seminţe 
răsucirile cerului în cearceafurile 
puse pe sîrmă la uscat 
din ce în ce mai posac cerul 
mahmur (nu-i mai intră nimeni în voie) 
iar vîntul se depune pe lucruri fără-ncetare 
aidoma prafului. 

Cît timp 

Cît timp va trece pînă vei găsi 
o sosie-a textului 

o zi rece cum un obraz neiubit 

o lacrimă jucînd pe jăratic 

o moarte ştearsă cu prosopul 
aidoma unui braţ ud. 

Te pricepi 

Te pricepi de minune să taci (e-o meserie şi asta) 
apoi să-ţi cauţi glasul ca şi cum pieptănîndu-te 
ţi-ai potrivi o cărare în păr 
apoi rămînînd în faţa oglinzii
să-ţi sufli-n ochi să se stingă 
asemenea unor lumînări. 

Dimineaţa poetului 
 Lui George Drăghescu 

O nouă dimineaţă se revarsă 
în muşchii braţelor tale 
răcoroase cum un izvor 

sus sus de tot 
înveşmîntat în odăjdii de nori montani 
Dumnezeu se închină la Sine 

jos cîntă o privighetoare 

neputînd ajunge la Dumnezeu 
tu te-nchini privighetorii. 

Rurală 

Adîncă ceaţa un butoi fără fund 
în juru-i adunînd găini golaşe sîrme şpanuri rochii 

sticle 
lemne sparte gospodăreşte aidoma vieţilor noastre 
acum cînd cerul se-ncuie cu grijă ca un lucru de preţ 
şi zăvoarele dealului neunse cu seu 
scîrţîie lung seară de seară. 

Cuvinte şi lacrimi 

Cuvinte care dezleagă şi leagă la loc 
şuvoaiele lacrimilor făcîndu-le nod 

apoi se prefac îndatoritoare că vor 
să ne-nlocuiască lacrimile 

s-ar zice că plîng ca şi noi 

unii chiar cred 
că bietele vorbe plîng în locul lor 

alţii însă-şi dau seama 
că dat fiind  tertipul cuvintelor 
ei înşişi nu mai pot plînge. 

Pictură 

O după-amiază blîndă aidoma oaselor 
o tensiune nervoasă trebuitoare ciorchinilor aurii de 

struguri 
un consum necontrolat de culori cum al apei la chiu-

vetă 
un simbol umil cum o mişcare a mîinii 
o şuviţă de fum de ţigară pulsînd cu îndărătnicia 

unei artere 
un regret de demult cum un ornament poleit de le-

hamite 
o pensulă ce-ar vrea să picteze creierul cerului 
un contur pe care nu-l umpli cu nimic fluierînd a 

pagubă. 

Sejur într-o cabană 

Dis de dimineaţă la ora 6 mîinile tale aburesc
asemenea unor pîini abia scoase din cuptor 

către ora 10 apa tăioasă a rîului 
pe care-o vezi răsucindu-se-n vale 
sculptează aerul îl transformă în munte. 

Către Cer 

Aburită-i oglinda în care te-arăţi Cerule 
cîteodată-n camera de baie 
cu miros profan de săpun şi deodorante 
şi-o laşi aşa nepăsător la propria-ţi figură 
căci în tine tace timpul atît de vorbitor pentru noi 
o laşi aşa uituc perplex căci în tine 
fantasmele ei ce ne scot din minţi 
se fac iarăşi fiinţe în carne şi oase. 

Matinală 

Un pat cu aşternutul boţit 
în cutele sale pacea dragostei neîmplinite

aşijderea neliniştea cutremurătoare 
a celei împlinite. 

Pe munte undeva 

Pe munte undeva sus extrem de sus 
acolo unde prieteniile se-nfiripă 
cu o blîndă inexactitate 
aidoma ceasornicelor ieftine 
acolo unde iubirile se rotesc 
cu pasiunea unor giruete-n care 
se-ncîlceşte Soarele 
şi se enervează teribil 
acolo unde viaţa şi moartea 
se tîrguiesc ca-n piaţă 
vînzîndu-şi una alteia drept suveniruri 
felurite obiecte cu care 
n-are ce face de fapt 
nici una nici alta. 
Un portret al vîntului 

A făcut un portret al vîntului 
într-o încăpere închisă 
dar nu l-a terminat 
(mereu lipsea cîte ceva 
ba un tremur al buzei o roşeaţă o paloare 
ba un rictus al nepăsării celei preaomeneşti) 
pînă cînd într-o zi a deschis fereastra 
lăsînd înăuntru o trîmbă de aer cald 
şi portretul s-a desăvîrşit de la sine. 
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Sub un titlu picant, Cum se fabrică o emoţie, 
Alex. Ştefănescu ne oferă o carte ce se doreşte „un fel 
de abecedar (dialogat) pentru cei care vor să înveţe lim-
ba literaturii”, întrucît, la ceasul de faţă, o astfel de lim-
bă ar tinde să devină „o limbă moartă, ca greaca veche 
sau latina”. Poate că fenomenul e recurent. Poate, ba 
chiar am putea fi  încredinţaţi că şi în alte perioade isto-
rice au existat straturi masive ale populaţiei refractare 
la literatură, nu mai puţin relevante decît în prezent, dar 
aici e vorba de altceva. Criticul se adresează de facto 
unor cititori interesaţi de creaţia literară, cărora 
le propune, sub pretextul unei „iniţieri”, un spec-
tacol al conştiinţei proprii. Dedublîndu-se, apa-
rent, într-un „mai ştiutor”, cum ar fi  spus Mihai 
Şora, şi un învăţăcel, d-sa regizează un dialog cu 
sine, ondulat în episoadele unei inscienţe relative 
şi ale unei profesii de credinţă împrospătată gra-
ţie provocărilor primei ipostaze. Nu avem a face 
cu o „simplifi care”, cu o cădere în didacticism, ci 
cu o dezbatere vivace a unui critic cu imaginea 
sa din oglindă. Acelaşi Alex. Ştefănescu e şi-ntr-
o parte şi-n cealaltă. Atuul d-sale e naturaleţea. 
Acum cînd Noua critică, adesea pedant metodo-
logică, punînd în paranteză emoţia contactului 
cu textul şi, implicit, valoarea estetică a aces-
tuia, e, după toate probabilităţile, clasată, Alex. 
Ştefănescu se poate felicita pentru că a păstrat 
mereu un bun simţ în relaţie cu domeniul d-sale. 
„Impresionist” precum interbelicii, precum criti-
cii de seamă ce le-au urmat, d-sa se plasează pe calea 
fi rească, hai s-o numim aşa cum merită, „calea regală” 
a exerciţiului critic. Trufaşele sirene ale structuralismu-
lui sau ale textualismului nu l-au putut ispiti, cu toată 
voga de care s-au bucurat o perioadă. Alex. Ştefănescu 
preferă a descinde la ceea ce s-ar putea numi gradul 
zero al chestiunilor pe care le pune literatura, spre a 
iscodi, cu priceperea personală, răspunsurile cuvenite. 
Străin de snobismul inovaţiei cu orice preţ, dezinvolt, 
sedus de plăcerea lecturii, aduce în consideraţiile ce le 
pune în pagină un aer inaugural. Ceva de talent precoce 
stăruie în scrisul d-sale. Fremătător de curiozitate ai-
doma unui adolescent, are aerul a descoperi fascinanta 
fenomenologie a creaţiei întru cuvînt odată cu prezu-
matul discipol. 

Date fi ind acestea, e normal să găsim drept fun-
dal al opiniilor lui Alex. Ştefănescu o energie primă 
pozitivă, încrezătoare în sine, chiar debordantă. Gata 
a lua asupră-şi complicaţiile nu puţine ale speculaţiei 
în chestiune, aşa cum un om robust îşi pune pe umeri, 
atunci cînd e nevoie, o povară, fără ezitări şi fără a se 
lamenta, Alex. Ştefănescu e un optimist perpetuu. Ne-
gurile sunt date la o parte, totul pare a se clarifi ca în 
raza unei programări constructive. Reţetele par simple 
aidoma unui tratament efi cace, cu leacuri la îndemînă. 
Filosofi a cu care operează autorul se prezintă precum 
un puzzle compus din piese distincte, albe şi negre: „Te-
oretic plăcerea constă în a vedea că un semen de-al tău, 
o fi inţă omenească a depăşit anumite limite. Orice cre-
aţie artistică reuşită îţi confi rmă superioritatea oameni-
lor asupra lumii înconjurătoare, constituie un triumf al 
speciei. Din acest punct de vedere se poate spune că o 
operă de artă de valoare, indiferent de ceea ce reprezin-
tă, are un sens fundamental optimist, în timp ce o ope-
ră de artă eşuată, indiferent de ceea ce reprezintă, este 
întristătoare. Cînd citesc poemele lui Mihai Eminescu 
despre dorinţa de moarte, scrise cu atîta farmec, simt o 
mare dorinţă de a trăi pentru că mi se transmite o frene-
zie a creaţiei şi implicit o încredere în posibilităţile ne-
limitate ale omului. În schimb, versifi cările bărbăteşti 
şi pline de vitalitate ale lui Cezar Bolliac, cu stîngăciile 
lor fl agrante, mă descurajează, mă fac să mă gîndesc 
la precaritatea existenţei”. O asemenea concepţie toni-
că asupra poeziei pare a-şi depăşi cadrul intrinsec, a 
se implica într-o mişcare progresivă a psihiei umane. 
Dacă e să-i căutăm maeştri contemporanului nostru, 
gîndul ne merge mai curînd decît spre paradoxala edifi -
care sceptică a unui E. Lovinescu, spre elanul moralist 
al unui G. Ibrăileanu: „În orice monolog liric există o 
speranţă de a schimba, prin cuvinte, ceva în univers, 
o speranţă deznădăjduită, dacă se poate spune astfel”. 
Acest epitet, „deznădăjduită”, alipit conceptului „spe-

ranţă”, s-ar zice că e singura concesie făcută apăsătoa-
relor tenebre. În rest, o baie de lumină, în care criticul 
căruia poezia îi pune aripi la picioare, aşa cum poseda 
zeul Mercur, încearcă şi foarte adesea izbuteşte a-şi lua 
zborul spre înalturi... „Uit că îmbătrînesc şi că mă mişc 
tot mai greu, că a doua zi mă voi sui într-un autobuz în 
care se vociferează vulgar, că nu mai am prea mult de 
trăit din viaţa mea unică, irepetabilă. Parcă zbor într-un 
spaţiu necuprins, parcă înving, parcă înţeleg dintr-oda-
tă totul”. Precum într-un tur de forţă, Alex. Ştefănescu 

cutează chiar a recicla materialele rebarbative în raport 
cu viziunea d-sale, bunăoară teama. Ce-ar putea fi  mai 
opus manifestărilor triumfale ale vieţii decît teama? Ei 
bine, autorul vede altceva în această mult tulburătoare 
stare: „Cîtă conştiinţă - am putea spune parafrazîndu-l 
pe Camil Petrescu - atîta teamă. Şi cîtă teamă - atîta cu-
noaştere. Cu cît eşti mai fricos (deci: mai vital), cu atît 
eşti mai inteligent”. O meditaţie rezonabilă îl îndeamnă 
pe critic să consemneze aici un principiu universal şi 
anume acela că toate formele de existenţă aspiră să-şi 
afi rme prezenţa înfăţişîndu-se ca entităţi individuale, 
opunîndu-se în acest chip proceselor descompunerii: 
„Fizicienii şi, pe urmele lor, biologii numesc această 
tendinţă «antientropică». Spre deosebire de mediul an-
organic, unde se «tezaurizează» orice dezordine pentru 
a se ajunge la uniformitate şi stagnare, la un fel de or-
dine supremă, funestă, în mediul organic se creează ne-
contenit structuri, din ce în ce mai complexe, se amînă 
la nesfîrşit, printr-o echilibristică inventivă, starea de 
repaos”. Creaţia artistică nu e oare, la rîndu-i, un soi 
de mediu organic prin care se propagă armonia? Rea-
dusă pe făgaşul afectiv, o atare concepţie se traduce în 
efectul de eugenie de care ar fi  capabilă literatura. În-
trebat cine mai are azi nevoie de creaţia literară, Alex. 
Ştefănescu nu ezită a răspunde astfel: „Toţi oamenii au 
nevoie, dar nu ştiu asta. Se urîţesc tot mai mult, unii de-
vin de-a dreptul groteşti, fără să înţeleagă din ce cauză, 
aşa cum bolnavii de scorbut de pe vremuri nu ştiau că 
le lipseşte vitamina C. Literatura îi face pe oameni mai 
frumoşi, chiar şi fi zic. Uitîndu-mă la un necunoscut de 
pe stradă, pot spune cu precizie dacă citeşte literatură 
sau nu”. 

Într-o asemenea atmosferă de elan vitalist, de 
abordare simpatetică a lucrurilor ce devansează margi-
nile strictei specializări exegetice, Alex. Ştefănescu îşi 
pune în scenă propria înzestrare expresivă. E un alibi al 
afi rmaţiilor d-sale. Căci, indiferent de ce va fi  scris, bu-
năoară, Adrian Marino, un critic lipsit de har literar ar 
fi  ca un profesor de muzică afon ori ca un orb care s-ar 
ocupa de pictură. Frigiditatea estetică, reală ori simula-
tă la un comentator de literatură (avem motive a crede 
că la autorul Biografi ei ideii de literatură era, de la un 
punct, simulată din pricina unui năduf polemic, dacă 
nu de-a dreptul pamfl etar!), reprezintă o piedică majoră 
în măsură a-l descalifi ca din start. Alex. Ştefănescu e, 
pentru a pune punctul pe i, un poet al criticii. Intro-
ducînd metafore din belşug în textele d-sale, dovedeşte 
nu doar aderenţa sensibilă la obiect ci şi posibilitatea 
de-a cultiva un plan creator paralel cu acesta, adică o 
capacitate de subzistenţă literară proprie, aidoma unei 
persoane care intră într-o activitate de-o anume anver-
gură, dispunînd de resurse fi nanciare sufi ciente pentru 

a nu se subordona unor măsuri cu care n-ar fi  de acord 
din cauze băneşti. Criticul care posedă un stil plastic 
îşi proclamă astfel un grad de independenţă faţă de 
textul analizat. Îl poate supune unor aprecieri izvorîte 
dintr-o sensibilitate imediată, pe care şi-o asumă. Unor 
evaluări congruente cu percepţia critică reală, nefi ind 
nevoit a apela la generalităţi sau la truisme. „Un şahist 
are dreptul să recurgă la orice metodă pentru a cîştiga 
o partidă, însă numai în limitele regulilor jocului. El 
nu are, de exemplu, dreptul să-i distragă adversarului 

atenţia cu petarde şi artifi cii. În mod similar, scrii-
torul poate recurge la procedee oricît de inventive 
în scopul de-a obţine succes de public, dar aceasta 
numai cu condiţia ca procedeele acelea să rămînă 
literare. El încalcă, de pildă, convenţia dacă pune 
bancnote între paginile cărţilor sale pentru a le 
face mai atractive”. Refl ecţia are putinţa unei 
cristalizări. Egală în substanţă cu sine, dobîndeş-
te forme care-i acordă o prezenţă stilistică: „Se 
creează o tehnică a evitării stilurilor consacrate, 
asemănătoare cu abilitatea cu care locuitorul unui 
mare oraş se strecoară prin aglomeraţie fără să 
atingă pe nimeni. Este o performanţă, dar şi o chi-
nuitoare conştiinţă a restricţiei”. De subliniat ca-
racterul familiar, la distanţă de livresc, al compa-
raţiilor, care însă nu le dă un aspect „de consum”, 
vulgarizator, ci, dimpotrivă, exprimă o difi cultate 
învinsă, o ingeniozitate, aşa cum un virtuoz al vi-
orii ar cînta pe o singură coardă. Despre destinul 

poeziei lui Eminescu: „Imitatorii n-au reuşit decît să-i 
intensifi ce strălucirea, aşa cum stropii de apă aruncaţi 
într-un foc puternic produc, în mod neaşteptat, o înte-
ţire viforoasă a vîlvătăilor”. Despre Marin Sorescu (o 
febleţe, de altminteri, a criticului): „Nu lipseşte mult 
ca în timpul lecturii să ţi-l închipui ca pe o gheişă care 
îţi face cu ochiul”. Sau printr-o privire mai largă: „Un 
constructor de locomotive nu poate fi  judecat după pro-
iectele sale; important este dacă locomotiva concepută 
de el merge sau nu. Un text literar «merge» atunci cînd 
place cititorului”. Profi lul exegetului se întregeşte prin 
cîteva însemnări de natură intimă, care dau în vileag 
modul psihofi zic aparte în care preferă a lua contact cu 
poezia. E aici un caz de sinestezie, deoarece aceasta e 
transpusă într-un cod auditiv, melosul ambelor tipuri 
de plăsmuire artistică, cel liric şi cel muzical, se con-
topeşte sub pavăza unei magice obscurităţi: „Îmi place 
nu să citesc, ci să ascult poezie, în interpretarea unui 
actor. Să ascult pe întuneric, pentru ca nu cumva chipul 
de o concreteţe brutală al artistului să spulbere vraja. În 
absenţa oricărei determinări, cuvintele rostite cu voce 
tare reverberează vast în conştiinţa ascultătorului, ge-
nerînd un ropot de trăiri posibile (sau poate de posibi-
lităţi de trăire), în felul risipitor în care degetele unui 
cîntăreţ iscă nenumărate sunete de cîte o clipă pe cor-
zile harpei”. N-aş contrasemna chiar toate propoziţiile 
criticului (în mod onest, ar fi  cu neputinţă), dar un fapt 
mi se pare incontestabil. Alex. Ştefănescu e unul din 
criticii noştri, puţini, din ultima jumătate de veac care 
stăpîneşte un limbaj personal. 

Gheorghe GRIGURCU

P.S. Iată un pasaj din Jurnalul de scriitor al lui 
Dostoievski, care ar putea ilustra greşeala pe care nu a 
făcut-o Alex. Ştefănescu: „-Păi aici e tot farmecul, mi-a 
spus Herzen rîzînd. O să vă spun o anecdotă. Odată, 
cînd eram la Petersburg, Belinski m-a dus la el acasă şi 
m-a silit să ascult un articol pe care-l scria cu înfl ăcă-
rare: Discuţie între domnul A. şi domnul B. (A intrat 
în ediţia lui de Opere). În articol, domnul A., adică, 
se înţelege, Belinski însuşi, apare foarte inteligent, în 
timp ce domnul B., oponentul, e mai banal. După ce 
a terminat, m-a întrebat într-o nerăbdare febrilă: „-Ei, 
ce părere ai?” „-E bine, e bine şi se vede că eşti foarte 
inteligent, dar nu-mi dau seama ce rost avea să-ţi pierzi 
timpul cu un asemenea prost.” Belinski s-a trîntit pe ca-
napea, cu faţa în pernă şi, rîzînd, a strigat din răsputeri: 
„-Mi-ai zis-o! Mi-ai zis-o!”. 

Alex. Ştefănescu: Cum se fabrică o emoţie, Ed. 
Ideea europeană, 2010, 138 p. 

Un limbaj personal



Portal-MĂIASTRA          Anul VIII, nr. 3 (32)/2012
55

Pasiunea documentară 
și de colecționar învederat a dlui 
Sorin Popescu a generat o suită 
de articole de memorialistică și 
istorie literară, apărute în perio-
dicele culturale Manuscriptum”, 
„Adevărul literar și artistic”, „Pa-
latul de Justiție” etc.

Marea întâmplare a vieții 
o constituie, însă, întâlnirea cu 
Gerda Barbilian, văduva ilustru-
lui poet Ion Barbu, domiciliată 
pe strada „Carol Davilla”, la nr. 
8. În apropiere locuia fosta soacră 
a colecționarului nostru, „una din-
tre cele mai bune prietene ale dnei 
Barbu”. În deceniul 7, soția regre-
tatului poet venea frecvent în casa 
acesteia, devenind la sărbători și 
mese festive „oaspete de onoare”. 

Devenită prietenă de familie, Gerda Barbilian va fi  invitată într-o că-
lătorie pe meleaguri gorjene, unde, împreună cu familia dr. Aurelian 
Popescu (tatăl autorului), va vizita Mănăstirea Tismana și va petrece 
câteva zile de neuitat. În 1975, când acesteia îi apare cartea de amin-
tiri despre Ion Barbu, dl. Sorin Popescu o va primi cu un călduros și 
recunoscător autograf. Recăsătorindu-se în aprilie 1978, tânărul jurist 
nu uită s-o invite la masa festivă de la ”Athénée Palace” pe doamna 
de 79 de ani. Apoi, timp de 10 ani, până la decesul Gerdei survenit 
în 1987, autorul mărturisește a-i fi  fost alături „aproape zilnic”, fi ind 
martorul lansării volumului al doilea de „Pagini inedite”, din 1984 
(realizat împreună cu Viorel Vodă), dar și al editării unor cărți ale 
ilustrului matematician și poet (Algebra, 1985; Poezii, BPT, 1985)...

Spirit saxon, „metodic și ordonat”, Gerda Barbilian s-a an-
gajat în problemele casnice, asigurând astfel poetului și omului de 
știință liniștea necesară meditației și conceperii operei. Rămasă sin-
gură după moartea poetului, bătrâna se va descurca din ce în ce mai 
greu cu aprovizionarea îndeobște, nemaiputând la un moment dat să 
părăsească locuința. Într-o zi din 1985, autorul o găsește „căzută pe 
jos și fără conștiință”, cheamă salvarea și o internează la „Elias”. Re-
venirea Gerdei s-a produs cu greu, dar la 16 februarie 1985 bătrâna 
alcătuiește un testament olograf, prin care – în semn de veche prie-
tenie și recunoștință – îl numește „executor testamentar” al averii pe 
dl Sorin Popescu, lăsând însă casa unei rude îndepărtate din partea 
soțului, instituind totodată și alte legate pentru unele persoane ce o 
ajutaseră cu diverse prilejuri. Testament revocat la 6 mai 1986, de 
un altul, autentic, deci dat în fața notarului, prin care dr. Niculescu 
Ruxandra-Marilena era instituită „legatară universală” (autorul nu o 
văzuse pe aceasta, timp de 20 de ani, niciodată, în casa Gerdei, însă 
venea la moștenire pe o linie descendentă din partea mamei poetului). 
La 19 ianuarie 1987, soția poetului moare, în posesia autorului rămâ-
nând o bogată arhivă, din care unele documente au fost furnizate lui 
M. Coloșenco în realizarea volumului de Opere (2000).

„Fascinantul Ion Barbu (Dan Barbilian) – fi le inedite” 
(Monitorul Ofi cial, Colecția INEDIT, 2007, 330 p.) este o lucrare 
masivă în format A4, agrementată cu o iconografi e în mare parte in-
edită. Ea cuprinde, într-o structurare limpede, acte, scrisori, dedicații 
și fotografi i, improvizații lirice risipite cu generozitate de autorul lor, 
însemnări memorialistice și matematice, în general piese de colecție 
olografe și inedite.

 O primă secțiune (Ascendența) cuprinde scrisorile magistra-
tului Constantin Barbilian, tatăl poetului, către viitoarea soție Sma-
randa Șoiculescu din Câmpulung (trebuie reținut numele sergentului 
major Sache Șoiculescu, fratele mamei, căruia poetul îi va dedica po-
emul „După melci”, din 1921). Mama provenea dintr-o familie mic-
burgheză, în care va crește și micuțul Dan, câtă vreme tatăl va pe-
regrina pe la judecătoriile din Rucăr,Topoloveni-Leordeni, Topolog, 
Muscel, Câmpulung, Dămienești, Argeșul, pentru ca la 30 octombrie 
1910 să fi e numit președinte la Tribunalul Vlașca cu reședința la 
Giurgiu. Aici familia Barbilian se va stabili, în sfârșit, construindu-și 
în 1927 o casă. Constantin Barbilian va trăi până în 1939, iar mama 
sa până în 1951.

În secțiunea a doua, Tinerețea, documentele și fotografi ile 
vorbesc despre peregrinările ca judecător ale lui Constantin Barbili-
an, care își pun amprenta – observă autorul - și asupra evoluției, ca 
elev, a fi ului, nevoit să-și schimbe mereu școala. Începându-și clasele 
primare la Câmpulung Muscel, Dan Barbilian va urma cursul inferior 
de liceu la Pitești, apoi la Câmpulung și ultima la Liceul „Gheorghe 
Lazăr” din București, perioadă când gustă din plin deliciile boemei, 
confruntându-se cu tribulațiile unei tinereți năvalnice. Din anii de 
liceu datează și pasiunea sa de rezolvitor de probleme din „Gazeta 
Matematică”. În perioada 1921-1924 se afl ă la studii în Germania, 
revenind în țară fără doctorat și sleit de o boemă îndelungată (după 
norvegianca Helga, o cunoaște la Tübingen pe Gerda Annemarie-
Margot Hossenfelder, o nemțoaică din Cottbus, care avea să-i devină 
soție în 1925, fi ind aproape patru decenii „îngerul păzitor, factorul de 
echilibru și de stabilitate necesare unei asemenea tumultuoase vieți”.

În 1929, Dan Barbilian obține titlul de doctor în matema-
tici, iar în aprilie 1932 este numit titularul Catedrei de matema-
tică elementare și geometrie descriptivă la Facultatea de Științe 
a Universității din București. După ediția volumul „Joc secund” 
(1930), Dan Barbilian se dedică cercetării matematice, câștigând un 
renume european, participând la numeroase congrese (Praga, Oslo, 
Baden-Baden) și ținând prelegeri și conferințe în universități de 
mare tradiție (Hamburg, Göttingen, Münster, Hannovra). Secțiunea 
Profesorul Dan Barbilian aduce în pagină imaginea rectitudinală a 
unei conștiințe pedagogice și științifi ce de talie europeană, afl at într-o 
relație prietenească cu confrații, chiar dacă au existat și unele rețineri 
colegiale! (IV.Matematicieni români în corespondență inedită cu Dan 
Barbilian).  O secțiune întreagă a lucrării (IV. Matematicieni străini 
în corespondență inedită cu dan Barbilian, pp. 139-233) reprodu-
ce din franceză și germană această bogată corespondență purtată cu 
cel puțin 14 matematicieni europeni iluștri, precum: Vacláv Hlavaty, 
Wilhelm Blaschke, Helmut Hasse, Harald Geppert, Wilhelm Suss, 
Heinrich Behnke, Ludwig Bieberbach, Paul Koebe, Emanuel Sper-
ner, Heinrich Grell, E.A. Weiss, Karl Strubecker, Charles Mitchell, 
Kurt Schröder, Gottfried Kothe... Să nu uităm și relațiile cordiale și 
prietenești cu matematicieni români în diferite împrejurări, regreta-
bilă fi ind neînțelegerea venită din partea unor colegi precum Grigore 
Moisil, Horia Hulubei...). Ales ca profesor universitar în 1941, pe 
când poetul era spitalizat din toamna trecută pentru o fractură de pi-
cior la Clinica din Jena, Dan Barbilian  va reveni în țară abia la 4 ia-
nuarie 1942 și, deși avea piciorul în ghips, își începe cursurile la noua 

catedră. Recunoașterea valorii sale excepționale venise, oricum, cu 
întârziere. Din 1942 până în 1958 profesorul se va dedica îndeosebi 
problemelor de algebră modernă, pentru ca în ultimii ani de viață 
să se reîntoarcă la geometrie și să studieze „spațiile” care ajung să 
fi e desemnate în matematicile contemporane ca „spațiile Barbilian” 
(III. Profesorul Dan Barbilian.1.Odiseea numirii ca profesor univer-
sitar). Nici Dan Barbilian nu a fost scutit în timpul profesoratului de 
anumite înțelegeri eronate ori mărginite. Ca și Lucian Blaga, cam 
în același timp epurat de la catedră prin desfi ințarea acesteia, Dan 
Barbilian a trebuit să contracareze, prin 1956, unele atacuri împo-
triva sa, găzduite în presa de partid a vremii. Tuturor insinuărilor și 
neînțelegerilor cu adresă directă, profesorul le răspunde cu un amplu 
memoriu adresat C.C. al P.M.R., în care se apără de etichetarea de 
„formalism” și „abstract” a actului său didactico-științifi c, care ar fi  
refuzând un contact mai direct cu viața. Mergând pe logica acestor 
reproșuri, cercetătorul cere „să fi e ajutat în sforțările mele viitoare 
prin sfaturile autorizate ale Partidului”. Oricum modul cum se apără, 
creând subcapitole lămuritoare pentru fi ecare incriminare, precum 
„Împotriva abuzului de abstractizare”, „Împotriva formalismului”, 
„Împotriva obiectivismului – cosmopolitismului ”, amintesc de Me-
moriul lui Blaga adresat C.C. al P.M.R., răspunzând calomniilor lui 
Beniuc și altor mercenari ideologi. Nu numai formalismul și deca-
dentismul unei anume etape din meseria sa îl condamnă Dan Bar-
bilian, dar și formalismul versurilor din etapa negativă, manifestat 
prin ne-aderență la ordinea burgheză (1926-32). Cam în același timp, 
în ședințele Academiei R.P.R. și arta lui Brâncuși era incriminată de 
formalism cosmopolit și decadență burgheză! „Dezvinovățindu-se” 
într-un mod original, profesorul arată că „din 1932 până astăzi n-am 
mai produs versuri, în afară de unele ocazionale și puține, protestând 
astfel față de arta formalistă și decadentă”... Tot în acest Memoriu, 
Dan Barbilian își regretă rătăcirile de vreo două-trei luni crezând în 
doctrina legionară, dar foarte repede va vedea cu propriii-i ochi exa-
gerările și extremismul ideologic al acesteia și va renunța de bună 
voie. Ideologia legionară fusese „o ideologie neconformă fi rii mele 
și a rămas fără infl uență asupra fondului meu progresist de vechi om 
de știință”... O infl uență decisivă, o relație de constantă admirație, 
dar și o stare de permanentă emulație au avut, în formarea lui Dan 
Barbilian, câteva spirite matematice celebre, precum Gheorghe 
Țițeica (1873-1933), bunăoară, care s-a îngrijit îndeaproape de ori-
entarea matematică a alumnului său. Apoi acad. Dumitru D. Pom-
pei (1873-1954), doctor în matematică la Sorbona și președinte al 
Secțiunii Științifi ce în cadrul Academiei Române, Victor Vâlcovici 
(1885-1970), membru al Academiei Române, doctor în matematică 
de la Göttingen, apoi ministru al Lucrărilor Publice și Comunicațiilor 
(1931-32). Nu-i putem uita apoi pe Octav Onicescu (1892-1983), Gh. 
Vrânceanu (1900-1979), Mendel Haimovici (1906-1973).

Din lungul șir al discipolilor reținem pe Liviu Solomon (n. 
1927), asistent, alături de Mihail Benado, Solomon Marcus, Cabi-
ria Andreian-Cazacu (ajunsă decan la Facultatea de Matematică a 
Universității din București), Miron Nicolescu (1903-1975), acad. 
Gh. Mihoc (1906-1981). Nu trebuie uitată nici relația lui Ion Barbu 
cu poetul și eseistul Dan Botta, cel care saluta în 1930 apariția „Jo-
cului secund”, poate tocmai datorită unui mod comun hermetic de 
a compune poezii. Când în 1931 Dan Botta (fratele poetului-actor 
Emil Botta) va publica micul său volum de poezii Eulularii, acesta se 
deschidea cu „parafraza” lui Ion Barbu „Veghea lui Roderick Usher”, 
care nu se vrea o „profeție”, ci  un omagiu adus debutului editorial al 
tânărului confrate (1907-1958). Putem completa tabloul prietenilor și 
cu alți literați, între care Dinu Pillat a devenit primul biograf al po-
etului și exeget de frunte, apoi Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu 
și Emil Gulian. Și relația poetului cu C. Noica a fost aparte (fi losoful 
avându-l profesor suplinitor la matematică, în 1927, la Liceul „Spiru 
Haret” din București, fi ind elev în clasa a VIII-a, împreună cu Barbu 
Brezianu, Arșavir Acterian și Radu Lighineanu.

*
De mai mare interes literar este, însă, secțiunea a șasea inti-

tulată „Din lumea literar-artistică a lui Ion Barbu”. Mai întâi reținem 
afi nitatea și apetența poetului pentru I. L. Caragiale, pe care nu-l cu-
noscuse dar a cărui operă o avea în biblioteca sa în ediție integrală (pe 
urmașii acestuia, Luca I. Caragiale și Mateiu Caragiale, îi cunoscuse 
bine).Autorul observă foarte bine că Barbu avea o simpatie aparte 
pentru scriitorii români care cultivau exotismul balcanic (Anton 
Pann, Ion hica, Nicolae Filimon), el însuși fi ind structural un boem.

De o natură aparte au fost relațiile poetului cu autorul „Pa-
jerelor”, al „Crailor de Curtea-Veche”   și al nuvelei „Remember” 
din 1928, primită cu dedicație (prozatorul îl cunoscuse pe magistratul 
Constantin Barbilian într-o pricină judiciară la Giurgiu). Se cunoaște 
prețuirea apologetică a poetului față de fascinantul roman, de aici 
ideea de a înfi ința după război, alături de alți literați, Clubul „Mateiu 
Caragiale” de la Capșa, compunând poemul „Protocol al unui club 
Mateiu Caragiale”, dedicat lui Al. Rosetti, președintele de onoare 
al acestuia. Prin acest „club” vor trece Șerban Cioculescu, Vladi-
mir Streinu și Emil Gulian. Dintre scriitorii epocii, prozatorul Dinu 
Nicodim (1884-1948) i-a fost un adevărat confi dent, încredințându-i 
manuscrisul romanului „Revoluția” prin 1940. 

I-a cunoscut apoi pe poetul-estetician Pius Servien (fi ul as-
tronomului Nicolae Coculescu) și, din familia Ciorănescu, pe enci-
clopedistul Alexandru Ciorănescu (1911-1999). Și legătura cu prof. 
univ. Constantin Narly, doctor în fi lozofi e la Göttingen, este una 
apropiată (acestuia îi expediază de la Balcic epistole în versuri). Dar 
o afi nitate mai de boemă mediteraneană o are Ion Barbu cu poetul 
și eseistul Dan Botta, autorul „Eululariilor” (1931), care incită prin 
lirica lui ermetică, difi cilă și fascinantă. Pentru volumul menționat, 
Barbu comite o „parafrază” intitulată „Veghea lui Roderick Usher”, 
în 6 pagini, de un ermetism cvasiininteligibil, dar pe care autorul 
lor le-a considerat cele mai reușite pagini de proză scrise vreodată 
de el. Prețuirea față de cel ce îl provocase pe Blaga la duel (soco-
tind că acesta i-a expropriat noțiunea de „spațiu mioritic”!) venea, 
de fapt, tot pe o fi lieră de aventură și boemă, dacă avem în vedere 
descendența corsicană, pe linie maternă, și cea ardelenească, pe cea 
paternă, a insolitului scriitor, frate bun al actorului-poet Emil Botta.

Unul din exegeții de frunte ai poetului  a fost, însă, bunul 
său prieten Dinu Pillat, care în 1959 va fi  arestat în „lotul Noica”, 
alături de Alecu Paleologu, Vl. Streinu, Marietta Sadova, Arșavir Ac-
terian, Nicu Steinhardt, Theodor Enescu, Remus Niculescu ș.a. Va fi  
eliberat abia în 1864 și va mai trăi puțin peste 10 ani, răgaz în care 
se dedică unor studii ambițioase dedicate poeților interbelici I. Bar-
bu, L. Blaga, Vasile Voiculescu, T. Arghezi, G. Bacovia, determinând 
„reconsiderarea” acestora într-un moment delicat al vieții culturale 
postbelice opresată de grila ideologică. Pe C. Noica, poetul îl cunos-
cuse în 1936 la Sinaia, obținând de la acesta cărți cu autograf. Intrând 
în posesia acestora, dl Sorin Popescu îl vizitează pe fi lozof în 1986 la 

Păltiniș, intrigat de „Jurnalul” 
lui Liiceanu, și-i arată aces-
tuia autografele date altădată 
poetului Ion Barbu. Inițiativa 
îl surprinde plăcut pe Noica, 
arătându-se generos și cu le-
gatarul fondului documentar, 
căruia îi oferă  două autografe 
cu mențiunea „Păltiniș 1986”.

Spirit spontan și epi-
cureu, de ușoare improvizații 
ocazionale, Ion Barbu a lăsat 
în manuscris versuri memora-
bile, care poartă marca geniu-
lui său. Eseul „Poezia goliar-
dică” este edifi cator în acest 
sens, prilej pentru autor de a 
reproduce două savuroase poeme ocazionale, legate de amintirea lui 
Felix Aderca.  Documentaristul urmărește, de altfel, acest fi r al boe-
mei barbiene, evocând ipostaza primilor ani de studiu în străinătate 
(1921-1924), când poetul, fără a stărui în studiul matematicilor, se 
lansă în voia demoniei literare, după cum grăiește corespondența cu 
Felix Aderca și Tudor Vianu. Un alt confi dent al poetului, Simon Ba-
yer, ne face cunoscut momentul unei plenare revelații când Barbu a 
descoperit poezia și proza fantastică a lui Edgar Allan Poe. 

De un real interes bibliofi l sunt „Dedicațiile de la scriitori 
prieteni, pe cărți primite și afl ate în biblioteca Barbilian” (Al. Ro-
setti, Tudor Vianu, Simon Bayer, Adrian Maniu, ion Pillat, Mihai 
Moșandrei, C. Narly, E. Lovinescu, Camil Petrescu, Anton Dumitriu, 
Radu Gyr, Ștefan Ion George, Pericle Martinescu,Sandu Tzigara-
Samurcaș, Ion Sân-Giorgiu, Romulus Vulpescu). Ultimele pagini 
evocă un profi l al doamnei Gerda Barbilian și grija purtată de aceasta 
de-a lungul anilor în editarea operei, precum și un emoționant „creion 
fi nal” privind „Perpetuarea memoriei poetului-matematician”.

Toate aceste momente dintr-o biografi e deseori cutreierată de 
daimonul trăirii și creației sunt, însă, de natură să explice o psihologie 
artistică și să contureze destinul unui Janus bifrons, pentru care poe-
zia constituia o prelungire a geometriei în edifi carea unor universuri 
imaginare. Substrucția ideatică a artelor poetice barbiene merge către 
abstractizare și esențializare, de aici înrudirea spiritului de fi nețe cu 
cel geometric, consacrând o personalitate de „om excepțional” (G. 
Călinescu). Fascinantul Ion Barbu (Dan Barbilian) – fi le inedite este 
o apariție documentară memorabilă. Valorifi când un fond documen-
tar de reală importanță pentru înțelegea mai justă a omului și operei 
barbiene, lucrarea îmbină editarea documentului (mai totdeauna xe-
rografi at) cu un comentariu menit a lămuri împrejurările și contextul 
în care documentele au fost concepute. Multe văd acum pentru prima 
dată lumina tiparului, altele, publicate parțial de Gerda Barbilian în 
lucrările cu caracter memorialistic și documentar, apărute înainte de 
1990, sunt oferite, acum, cititorului in integrum, benefi ciind de lă-
muririle cuvenite și precizările de rigoare. Bine ordonată pe criteriul 
cronologiei biografi ce, lucrarea dlui Sorin Popescu evidențiază nu 
numai o pasiune fascinantă, dar și o rigoare a documentării, căci, din-
colo de fondul de documente valorifi cat, autorul aduce în pagină bi-
ografi i și imagini de epocă, reținând parfumul și pitorescul acestora, 
în general spiritul unei autentice „reconstituiri” care este în defi nitiv 
marca unor vibrante evocări biografi ce. Geniul matematicianului și 
celebritatea poetului sunt coordonatele pe care se ordonează această 
valorifi care documentară, fără de care este imposibilă înțelegerea mai 
profundă a omului și operei.

Zenovie CÂRLUGEA

Sorin POPESCU:

„FASCINANTUL ION BARBU(DAN BARBILIAN) 
- file inedite”

Şi m-a băgat la aceste Ateliere să învăţ o meserie (să nu 
ajung în mină ca el). După un an am fugit, directorul liceului, Giur-
chescu, şi profesorii mei de română m-au înţeles (plângeam în hohote, 
eram gata să mă sinucid; la Ateliere eram tâmpit, nătâng, absolut 
toată lumea, calfe, ucenici, maiştri nu treceau pe lângă mine să nu-mi 
ardă un pumn sau un picior în fund: „asta ca să vezi că aici nu-i ca 
la liceu!”). Am fost admis în clasa a V-a , am primit şi o bursă, acasă 
nu puteam să mă întorc. Tata mă considera un dezertor... Verile îmi 
câştigam pâinea preparând corigenţi... Într-o vară, 1937 sau 38, nu 
mai ţin minte, m-a chemat unul din foştii colegi de ucenicie să vin la 
Ateliere, se plăteşte bine, e o muncă specială. M-am dus, lucram ca 
la clasă, râdeam... Ne soseau de la turnătoria de fontă nişte forme 
trapezoidale ( nu se mai terminau, mereu mai mari, mai grele) ele 
trebuiau să fi e curăţite de praful de turnătorie ca să fi e aduse la ară-
mit. (Galvanoplastie, cred că se cheamă). Nu era voie să rămână nici 
un fi r de praf, de nisip, altfel arama nu se lipea. Directorul A.C.P. 
(Ateliere Centrale Petroşani) era inginer foarte luminat, căsătorit cu 
o verişoară a lui Radu Stanca; era gorjan şi îl chema Georgescu Gor-
jan (mai târziu, a fondat o editură). Venea însoţit de un popă mic şi al 
dracului, controlau, ameninţau, ne obligau să stăm până seara târziu. 
Sub un şopron. Periile de sârmă se toceau repede, domnul Lampe ( 
care semăna leit cu fostul rege Ferdinand) era o bestie, zgârcit şi la 
perii şi la cele trei calităţi de şmirghel. Degetele îmi erau zdrelite, aş fi  
plecat, nu puteam; nu se mai terminau trapezele acelea, popa cel mic 
venea şi ne înjura mărunt şi într-o oltenească repezită, de neînţeles, 
eu, şi noaptea (mulţi ani după aceea, mai ales când făceam febră), nu 
visam decât acele suprafeţe aspre pe care trebuia să le curăţăm, să 
le facem lună...

Nimeni nu ştia la ce servesc, nici nu se interesa...
Prin 1966, trebuind eu să conduc un grup de tovarăşi din 

teatrele Est-Germane la Târgu-Jiu arătându-le şi explicându-le (sunt 
un om cult, pot vorbi mai ales despre cele nevăzute) cam ce este şi ce 
vrea să fi e COLOANA INFINITĂ – deodată auzii bubuind în subcon-
ştientul meu: astea sunt trapezele mele, futule, astea mi-au mâncat 
tinereţea, de ce nu ne-au spus? De ce nu ne-au explicat? Şi popa ăla 
de ne înjura gorjeneşte era Brâncuşi, băga-l-aş olteneşte în infi nitul 
muică-si... Asta e Pilule... poate că generaţia noastră, fără să ştie, 
lustruieşte nişte absurde forme trapezoidale, care devin tot mai mari, 
tot mai rele, dar... Idioată comparaţie. E o chestiune personală - mai 
nou, eu nu pot să văd nici pe marca chibriturilor noastre coloana 
aceea, fără să mi se urce sângele în cap...”

Iată-l, deci, pe Constantin Brâncuşi, văzut de un elev, devenit 
şi el celebru, aidoma „popii cel mic şi al dracului”. Să amintim că 
inaugurarea ansamblului brâncuşian de la Tg-Jiu s-a petrecut la 27 
octombrie 1938.

UCENIC LA BRÂNCUŞI
�Urmare din pag. 1
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Între docu-
mentariştii de 
prim-plan ai bio-
grafi ei diploma-
tice şi literare a 
lui Lucian Blaga, 
dl Nicolae Mareş 
ne-a surprins plă-
cut în ultimii ani cu 
adevărate lucrări 
de referinţă, peste 
care viitorul cerce-

tător al vieţii şi operei blagiene nu poate să treacă.
După Lucian Blaga la Varşovia (România de 

Mâine, 2011, 396 p.) – monografi e a „staţiei” de 
pe Vistula, unde tânărul scriitor îşi începea, la 1 no-
iembrie 1926, lungul periplu diplomatic european 
– fostul ataşat de presă la Varşovia revine cu do-
cumentarul epistolar Lucian Blaga – epistolarul 
de la Academia Română (Ed. ALTIP, Alba Iulia, 
2012, 116 pag.), lucrare ce s-a bucurat de un deose-
bit succes în cadrul Festivalului Internaţional „Lu-
cian Blaga”, ediția a XXXII-a (6-9 mai c.), stârnind 
un viu interes în rândul participanţilor şi, îndeosebi, 
al blagologilor prezenţi.

Pornind de la ideea că „nici până în prezent nu 
s-a subliniat sufi cient de apăsat şi de convingător 
faptul că Blaga a simţit toată viaţa o nevoie acută 
de a fi  în contact cu cei dragi, cu unele persoane de 
încredere pe care se putea bizui”, dl Nicolae Mareş 
mărturiseşte a-i avea în vedere, în această privinţă, 
pe unii scriitori, academicieni, profesori univer-
sitari, publicişti şi editori... Este vorba, așadar, de 
scrisorile (păstrate în colecţiile Bibliotecii Acade-
miei Române) adresate de Blaga unor personalităţi 
din sfera academică sau unor literaţi de seamă, 
precum şi conducerii Editurii de Stat pentru Lite-
ratură şi Artă  (ESPLA), imediat după 1950, sub 
auspiciile căreia va apărea, în traducerea poetului, 
capodopera goetheană Faust (I, II), în primăvara 
anului 1955. Fără a exista răspunsurile destinata-
rilor, epistolarul de la Academia Română relevă 
spiritul comunicativ al poetului, dorinţa sa de a fi  
ţinut la curent, îndeosebi cu chestiuni de interes 
personal. De aici impresia că „lipsa de comunica-
tivitate” şi „muţenia de lebădă” rămân, în cazul de 
faţă, simple poncife sintagmatice inadecvate profi -
lului psiho-artistic, de vreme ce „iniţiativa declan-
şatoare a dialogului” aparţine poetului, care, încă 
de la debutul literar „a simţit nevoia de a intra în 
contact cu spiritele luminate din perioada respec-
tivă: Sextil Puşcariu, Nicolae Iorga, Ion Bianu şi 
alţii.” Afl at multă vreme departe de cei cu care co-
munică, Blaga este autorul unui epistolar impresio-
nant ce numără aproape 1400 de scrisori redactate 
de-a lungul vieţii (cf. D. Vatamaniuc, Lucian Blaga 
1895-1961, bibliografi e, 1977).

Bună parte din aceste scrisori sunt adresate 
confraţilor scriitori şi academicieni, cărora le soli-
cită diferite servicii. Ca şi în cazul epistolarului de 
familie sau amical, şi de data asta este de evidenţiat 
„pragmatismul mesajelor transmise”, formulat mai 
totdeauna lacunar, la obiect, ca o dorinţă legitimă 
şi onestă care obligă şi impune: „Nimic baroc (stu-
fos) în fraza emitentului, nimic de prisos în mesajul 
sau în topica lui (...) O compunere cu transparenţa 
lacrimii.” Peste tot, așadar, o exprimarea lapidară 
şi precisă, care ar confi rma stilul aforismelor din 
1919 şi de mai târziu, din “Discobolul” (1945), pre-
cum și din opul postum „Elanul insulei” (1977)...

Scrisorile valorifi cate aruncă noi lumini ale di-
plomatului şi profesorului, între care se impune via 
conştiinţă a operei (teatrale, ca în dialogul epistolar 
purtat cu Liviu Rebreanu), ca şi sprijinirea unor 
tineri capabili pentru care intervine cu generoasă 
disponibilitate (Octavian Beu, Ion Desideriu Sâr-
bu, Hermann Roth ş.a.).

„Epistolarul” începe cu evidenţierea relaţi-
ei de prietenie dintre Blaga şi Felix Aderca, acel 
Domn „literat complet şi nespecializat” (cum l-a 
numit Arghezi), căruia îi sunt adresate două scri-
sori şi patru vederi trimise de la Varşovia, Praga, 
Berna, Roma şi Heidelberg. Este o prietenie ce 
datează dinainte de 1926, anul plecării poetului în 
lungul periplu diplomatic european de aproape 13 
ani. La 27 martie 1927, în ziarul „Glos Prawdy”, 
proaspătul ataşat de presă de pe Vistula publică un 
articol despre critica literară românească, în care 
subliniază meritele marelui critic modernist Eugen 
Lovinescu, căruia îi trimite călduroase salutări prin 
Felix Aderca: „Pragmaticul Blaga îşi dorea ca prin 
intermediul lui Aderca să poată intra în contact di-
rect cu autorul impunătoarei lucrări de critică, care 
tocmai apăruse” şi în care poeziei blagiene îi fuse-
se dedicat un capitol întreg, alături de Emil Isac şi 
Aron Cotruş, sub titlul „Contribuţia modernistă a 
Ardealului” (Istoria literaturii române contempo-
rane, III. Evoluţia poeziei lirice, 1927).

Intervenţiile publicistice ale poetului în presa 
poloneză aveau menirea de a contracara propa-
ganda defăimătoare la adresa României, „popula-
rizând, ca diplomat, pe măsura puterilor sale, cre-
aţiile româneşti autentice” (fapt evidenţiat pe larg 
de autor în lucrarea precedentă „Lucian Blaga la 
Varşovia”).

Din scrisoarea adresată „Dlui Profesor” Ion 
Bianu (1856-1935), membru titular din 1920 şi 
preşedinte al Academiei Române, rezultă trimiterea 
volumului de poezii Paşii Profetului (la 23 martie 
1921) cu precizarea că „aproape toate poeziile din 
acest volum sunt încă nepublicate prin reviste”. 
La 31 martie 1921, Ion Bianu confi rmă episto-
lar primirea volumului şi îl felicită pe poet pen-
tru „înălţimea gândurilor” şi „înaltele avânturi”, 
exprimându-și cu fi neţe o oarecare rezervă față de 
„prea înaltele avânturi” prin... „norii cirrus”, reco-
mandare pe care, desigur, poetul a primit-o cu un 
ușor zâmbet de condescendență față de venerabilul 
aproape septuagenar:

„Primește, deci, felicitările mele pentru noul 
volum și urări ca să fi e urmat de multe altele, prin 
care să se înalțe lumea noastră românească până la 
înălțimea gândurilor d-tale poetice și d-ta însuți să 
eși câteodată din norii cirrus ai prea înaltelor avân-
turi și să le faci mai apropiat și mai ușor de urmat 
și de înțeles și de lumea cu aripi scurte” (datarea 
scrisorii “23 Martie 1923” este, desigur, o eroare ti-
pografi că, anul apariţiei volumului Paşii Profetului 
fi ind 1921 nu 1923).

În anii 1930, Blaga îl avuserse coleg de breaslă 
diplomatică, la Geneva, pe prof. dr. George Opre-
scu (1881-1969), care va ajunge secretar al Comi-
siei de cooperare intelectuală al Ligii Naţiunilor 
şi coleg cu Elena Văcărescu (compatrioţi de care 
ministrul de Externe Nicolae Titulescu era foarte 
mulţumit). Devenit în 1934 comisar al Expoziţiei 
de la Berna, G. Oprescu va fi  ţinut la curent, încă 
din 1932, de diplomatul Blaga, cu măsurile pregă-
titoare, precizându-i acestuia epistolar că se bucură 
“că D-ta ai fost numit comisar şi nu altul.”

Mai interesantă e scrisoarea din 3 mai 1954 
prin care poetul intervine pe lângă „scumpul coleg” 
academician (Blaga fusese exclus din Academie 
încă din 1949) în favoarea tânărului profesor fără 
susţinere Ion Dezideriu Sârbu – „un element în care 
pun mari nădejdi” şi căruia, dacă i se va da posibi-
litatea să lucreze în domeniul care îl interesează, va 
fi  de mare folos ţării. „Scumpul coleg”, desigur, nu 
va schiţa niciun gest confratern, I. D. Sârbu fi ind 
atunci sub observaţia operativă a Securităţii, ca din 
1960 să fi e arestat şi condamnat la ani grei de închi-
soare. Nici recomandarea făcută aceluiaşi „scump 
coleg” a mai tânărului germanist Herman Roth din 
Sibiu nu va găsi audienţă, G. Oprescu dovedindu-
se foarte pornit împotriva unor „elemente” noncon-
formiste din cultura și arta românească (se cunoaş-
te tratamentul la care este supusă arta brâncuşiană, 
considerată cosmopolită şi decadentă)! Mult mai 
apropiat este tânărul Blaga de Cezar Petrescu 
(1892-1961), căruia îi adresează şapte scrisori în 
perioada 1923-1932. Foştii colegi de la „Gândirea” 
clujeană se dovedesc foarte apropiaţi, de aceea Bla-
ga îi solicită acestuia, în 1932, să-l sprijine, în ca-
litate de preşedinte de juriu, la obţinerea premiului 
pentru publicistică. În susţinerea dorinţei sale, poe-
tul îi dă acestuia o listă de aprecieri favorabile a re-
centului „Eon dogmatic”, semnate în presa vremii 
de Şerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, 
D. Roşca, C.D. Ionescu, Paul Zarifopol, Revista 
de fi lozofi e...). Proaspătului membru al Academiei, 
Ion Petrovici (1882-1972), Blaga i se adresează la 
23 martie 1937, rugându-l să susţină el, în locul lui 
Goga, răspunsul de primire în Academie, căci era 
vorba de primirea unui nou membru al Secţiei de 
fi lozofi e. Cel rugat primeşte cu bucurie propunerea, 
relevând, cu acel prilej, că „în fotoliul academic 
noul primit nu avea un înaintaş, cum se întâmpla-
se de obicei, dar subliniind totodată şi caracterul 
„pregnant metafi zic” al operei blagiene: „Cugetă-
torul Blaga a rezistat acelor curente fi lozofi ce care 
dau precădere în domeniul cunoaşterii instinctului 
şi afectivităţii, detronând raţiunea din vechiul ei 
somn împărătesc.” Totodată, Blaga era convins că 
„fi lozofi a mea e tot atât de importantă ca şi poezia 
mea”. Într-o altă epistolă, trimisă tot de la Berna, 
gânditorul îi precizează fi lozofului academician: 
„Cu Trilogia culturii se rotunjeşte concepţia mea 
fi lozofi că.”

În aceste scrisori, poetul îşi declină disponibi-
litatea de a susţine, la București, la 16 iunie 1939, 
o conferinţă despre Eminescu (tocmai se întorsese 
din Portugalia, având bagajele... nedesfăcute). Ru-
gat de acelaşi Ion Petrovici să scrie despre „ideo-
logia” lui Nichifor Crainic (în vederea unui număr 
omagial al „Gândirii” din 1940), Blaga precizează 
tranşant: „Nu pot însă să scriu despre ideologia lui 

Nichifor, fi indcă ar trebui să o fac polemic, cum 
de altfel şi el, dacă ar scrie despre ideologia mea.” 
Promite să-i facă o bucurie în alt chip, relevându-
i originalitatea şi importanţa într-o „contribuţie la 
istoria literaturii de după război”...

Devenit ministru, Ion Petrovici îi va acor-
da profesorului universitar sibian două gradaţii. 
Mulţumindu-i, Blaga i se va adresa din nou, soli-
citându-i o colaborare la revista „Saeculum”, pe 
care începuse s-o editeze la Sibiu (şi din care au 
apărut doar 8 numere în 1943-1944). Scriindu-
i noului ministru, care răspundea şi de alocarea 
unor subvenţii pentru publicaţiile culturale, Blaga 
îi precizează ofi cialului academician că „aici în 
provincie luptăm cu nespuse difi cultăţi”. Spera, 
aşadar, în obţinerea unei subvenţii, dar dorinţa nu 
i se împlineşte. Supărat că mesajul său nu fusese 
receptat exact, Blaga va face să apară în „Saecu-
lum” câteva note critice vizând fi e „oportunismul 
și neo-oportunismul fi losofi lor” (Saeculum, Anul 
I, Sept.-Oct. 1943, p.89-90), fi e falsa reformă a 
învățământului prin care „Facultățile noastre se 
transformă în pensionate de domnișoare” făcând 
„să sufere învățământul fi losofi c” (Saeculum, Anul 
II, Mart.-Apr. 1944, p.83-84). „Notele” respective 
trimiteau, desigur, destul de transparent, la adresa 
fostului ministru al Educației Naționale (în scurta 
guvernare Goga-Cuza, când poetului i se creează 
catedra de fi losofi a culturii la Universitatea din 
Cluj) sau actualului ministru al Culturii Naționale, 
din guvernarea Antonescu (1941-44), când „Saecu-
lum” nu va căpăta nicio subvenție...

Interesantă este şi solicitarea adresată „confra-
telui” Ion Pillat (1891-1945), de ataşatul de presă 
de la Berna, preocupat în 1930 de editarea unei 
„Antologii de poezie populară”, în limba germa-
nă. Nu ştim dacă Florilegiul lui Pillat, solicitat de 
poet, i-a parvenit acestuia la Berna, dar sigură este 
colaborarea poetului cu Herman Hauswirth, care 
îl ajută să transpună în germană cele 50 de texte 
populare româneşti (40 lirice, cinci balade, prin-
tre care şi Mioriţa, restul fi ind bocete şi colinde). 
Corespondența cu Liviu Rebreanu (1885-1944), 
înregistrând nu mai puțin de 14 scrisori, datează 
încă din timpul când poetul era atașat de presă și 
cultural la Berna (1928) și se sfârșește în 1941, în 
vremea profesoratului universitar de la Sibiu. Este 
vorba de solicitarea poetului adresată noului direc-
tor al Teatrului Național din București de a-i fi  pus 
în scenă piesa Meșterul Manole, apoi Tulburarea 
apelor. Să precizăm că „Meșterul Manole” se va 
juca cu succes și pe scena Teatrului Național din 
Lwow / Lemberg în 1934, dar ea fusese jucată și la 
Berna sau Poznan etc. Entuziasmul poetului se va 
domoli văzând cum punerea în scenă se tot amână. 
La mijloc erau însă unele presiuni venite din partea 
unor confrați, ca Eftimiu sau Iorga, care se doreau 
mereu jucați pe scena Naționalului bucureștean. 
„Scumpe Rebreanu, ne omoară papagalii!”, con-
semnează Blaga într-o epistolă. Totuși, piesa va 
vedea lumina rampei în primăvara lui 1929, fi ind 
reluată în toamna aceluiași an, într-o nouă stagiune 
teatrală. Apoi, într-o altă epistolă, din toamna lui 
1929, atașatul de presă și cultural de la Berna cere 
imperios confratelui ardelean: „Pune în repetiție 
Tulburarea apelor!”. Să precizăm că „Tulburarea 
apelor” nu se va juca la București, ci doar „Cruci-
ada copiilor” în ianuarie 1930, care va fi  montată 
simultan și la Cluj. Apoi va vedea lumina rampei 
Avram Iancu, la Cluj (1935). În altă ordine de idei, 
poetul intervine pe lângă Rebreanu, ca în postul 
de director al Teatrului din Timișoara să fi e numit 
Victor Iancu, asistent la catedra de estetică de la 
Sibiu, având marele avantaj „că nu e amestecat în 
nici o clicărie”, știindu-l ca „un om de incoruptibilă 
obiectivitate”. Pentru același Victor Iancu, colabo-
rator la întreaga presă românească („Tribuna” din 
Brașov, „Timpul” din București și „Saeculum” din 
Sibiu), Blaga va interveni pe lângă ofi cialul Ciu-
ceanu din Centrala Ministerului de Externe pentru 
a-i acorda „un carnet de CFR”.

Iată, așadar, coarda de mare vibrație umanitară 
a poetului, care nu pregetă să recomande tineri ca-
pabili, afl ați în impas (precum Gh. Grigurcu, I.D. 
Sârbu, Victor Iancu, Octavian Beu ș.a.), fi ind plin 
de solicitudine față de toți, încrezător că în aceeași 
măsură oamenii îi vor răspunde și lui.

Partea a VIII-a, de altfel cea mai însemnată a 
Epistolarului, reproduce corespondența poetului 
cu ofi cialii din Editura de Stat pentru Literatu-
ră și Artă (ESPLA), al cărei director era prozato-
rul Petru Dimitriu. Este vorba de „dosarul Faust” 
(achiziționat în 1996). Avem, în documentar, între-
gul parcurs privind redactarea și editarea tragedi-
ei goetheene, de la laconicul referat al lui Beniuc 
(remunerat pantagruelic) până la apariția în vara 
lui 1955 a epopeii goetheene. Dată la cules la 27 
martie 1955, traducerea lui Blaga capătă „bunul de 

tipar” abia la 8 iulie 1955, intrând la tipar cu o în-
târziere destul de semnifi cativă. Editura corectează 
tirajul, desigur, luând act de nemulțumirea poetului 
pentru cele 3000 de exemplare preconizate, astfel 
că Faust-ul lui Blaga apare în tiraj de 25.100 exem-
plare, pe hârtie semivelină satinată de 65 gr./m.p., 
în format 840/1080/32 (Coli ed. 23.42. Coli de 
tipar 17). Să reținem că, dacă la început, Mihai 
Beniuc, cântărețul din Sebiș, pe atunci președinte 
în exercițiu al Uniunii Scriitorilor, se arătase entu-
ziast, pe parcursul traducerii se dovedește destul 
de neglijent, ca să nu zicem tendențios, de soarta 
traducătorului de la Cluj, care nu va mai primi re-
gulat, conform contractului, suma lunară stabilită, 
ceea ce îl determină pe Blaga să apeleze la fi ica 
sa, Dorli, pentru intervenții directe la acesta, poetul 
fi ind la un moment dat pe punctul de a renunța la 
angajamentul luat. Epistolarul dat la iveală acum 
trebuie coroborat cu scrisorile adresate de poet fi i-
cei sale și publicate de Dorli Blaga în documentarul 
„Tatăl meu, Lucian Blaga”: „Vorbește cu Beniuc și 
arată-i situația” (adevăratele sentimente ale acestui 
„toboșar al timpurilor noi” vor fi  devoalate în odi-
oasa înscenare prozastică din „Pe muchie de cuțit”, 
în care „Marele Anonim” este ridiculizat și expus 
defăimării publice, ceea ce va atrage din partea lui 
Blaga hotărârea de a se adresa, printr-un Memoriu, 
Comitetului Central al PMR).

Afl at în imposibilitatea de a face un drum la 
București, care îl costa cam 500 lei, Blaga se vede 
oarecum marginalizat, dovadă că „organele” lucrau 
cu spor la dosarul de urmărire informativă care se 
va închide abia după moartea sa, la câteva săptă-
mâni. Conform contractului din 9 septembrie 1953, 
Editura se obliga să plătească lunar „suma prevăzu-
tă”, iar poetul să prezinte situația la zi a traducerii 
celor 12.000 de versuri. În toamna lui 1953, poetul 
avea traduse 11.000 de versuri, promițând ca „pe 
la începutul lui decembrie 1953” să isprăvească 
traducerea, devansând astfel termenul contractual. 
Scrisorile poetului către directorul editurii relevă 
truda istovitoare și atenția deosebită acordată aces-
tei traduceri de aproximativ 12.500 versuri și speră 
din toată inima ca „și calitatea traducerii să fi e apre-
ciată la justa ei valoare”.

Dar reaua voință a unora, individualismul, 
egoismul și interesele altora (în plasa acestora a 
căzut ca musca în lapte chiar Tudor Arghezi, în-
tâmpinând unele fragmente în traducerea lui Bla-
ga cu inexplicabile rezerve, ca să nu zicem umori) 
au afectat profund entuziasmul traducătorului, 
dimpreună cu toate „mizeriile” administrative. Pe 
lângă limitarea tirajului, care pentru arghirofi lul 
director și acoliții editurii era de sute de mii de 
exemplare, editura îl încadrează la categoria a III-
a, remunerându-l disproporționat față de valoarea 
artistică a textului. „Cu acest mod literatura nu este 
servită, iar scriitorul devine un sclav”, scrie Blaga 
dezamăgit profund atât de relația cu ofi cialii cât și 
de egoismul unor confrați. Bucurându-se, însă, de 
girul germanistului prin excelență Tudor Vianu, al 
cărui studiu introductiv era destul de lămuritor și 
profund, dar și de recenzia altui celebru germanist, 
Jean Livescu, viitorul rector al Universității din 
București, Faust-ul lui Blaga a marcat, în cultura ro-
mână, un moment important al deschiderii și asimi-
lării unor mari valori ale literaturii universale. Poate 
este interesant să amintim fi nalul studiului intro-
ductiv semnat de Tudor Vianu, care se dovedește 

„LUCIAN BLAGA –
Epistolarul de la Academia Română”

(ALTIP, Alba Iulia, 2012)
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I
Experienţa de pro-

zator şi critic literar a lui 
Lazăr Popescu devine, 
cu romanul „Eşecul car-
tofi lor verzi” (Editura Li-
mes, Cluj-Napoca, vol.I, 
2010; vol.II, 2012), deo-
potrivă ambiţioasă şi inte-
resantă. Intenţionând, pro-
babil, o trilogie, autorul 
îşi ia, ca registru tematic, 
viaţa satului natal (Dealul 
cu Ulmi din zona Mătăsari 
– Gorj), pe parcursul a trei 
generaţii (bunici, părinţi 
şi personajul-autor), mai 
exact de pe la începutul 

secolului al XX-lea până în contemporaneitatea postco-
munistă. E vorba, altfel zis, de două epoci, una în care se 
plămădeşte şi consolidează România Mare de după actul is-
toric de la 1 Decembrie 1918, şi alta de după al Doilea Răz-
boi Mondial, la rândul ei confi gurând: perioada comunistă 
(când fi bra românească a fost alterată în profunzime) şi anii 
postrevoluţionari, cu „căpătuiţii tranziţiei” („iliescienii se-
curisto-comunişti” cu „gaşcocraţia” şi culturocraţii” lor).

Personajul principal, Lucian Ionescu, viitorul dascăl 
universitar, este de fapt autorul însuşi (fi ul învăţătorului Ion 
Ionescu şi nepotul lui Lucian Ionescu din Dealul cu Ulmi), 
„un fel de strănepot al marelui om politic Take Ionescu, 
conservatorul democrat care, deși militase pentru realizarea 
Marii Uniri, era convins că generaţia sa nu se va bucura 
de aceasta („zile bune nu vor veni şi o sărăcie mare se va 
abate asupra lumii”). Cel ce avusese ideea Micii Antante şi 
militase pentru adevărata modernizare şi democratizare a 
statului exprima, nu dorise cu tot dinadinsul să se lanseze 
într-un profetism românesc, conturat mai apoi de Mircea 
Eliade (fi logermanul Petre Carp avusese dreptate, căci în 
Rusia se precipitau evenimente care vor dezbina lumea 
odată cu Revoluţia din Octombrie)

Strănepotul ilustrului politician, Lucian Ionescu, 
observă că, după generaţia strălucită a Brătienilor şi a lui 
Take Ionescu („un aristocrat al meritului”), „păcătoasa 
ţară”, de care vorbea bătrânul Carp, deși adoptase „votul 
universal”, se va confrunta cu tot felul de crize (regen-
ţa, dictatura carlistă, legionarismul, războiul antisovietic 
şi mai apoi antihitlerist, comunizarea forţată a ţării după 
„scriptura stalinistă”…

Toate aceste aspecte social-istorice le afl ă tânărul 
Lucian Ionescu de la bunicii săi, de la părinţi, dar şi de la 
unii consăteni sau rude, între care un rol important îl are, 
în roman, unchiul său Tilicuţă (Nicolae) Ionescu, frate-
le tatălui. Acesta cunoscuse lumea şi lucrase în domeniul 
mineritului, dar avea şi grija consemnărilor jurnaliere. Pe 
baza acestor caiete (jurnale), autorul reuşeşte să-i reconsti-
tuie aspecte importante din viaţă, totul fi ind în legătură cu 
viaţa satului şi cu imaginea mai generală a societăţii româ-
neşti, de la căsătoria și plecarea în armată la mobilizarea în 
campaniile din Răsărit, dar și la războiul întors împotriva 
Germaniei hitleriste, până prin anii 80 ai secolului trecut…

În discuţiile sale cu „originalul” unchi, Lucian Io-
nescu – profesorul cu înclinaţii literare confi rmate – se 
angajează să scrie Romanul. „Trebuie găsită aici o justă 
măsură”, îl previne unchiul, recomandându-i ca, mai întâi, 
să-şi trăiască viaţa, dar „lăsând-o şi pe ea să te trăiască”. 
„Va trebui să scrii Romanul”, îi spune acela nepotului, care 
la rândul său consimte la datoria legatariatului în termeni 
de conştiinţă asumată: „Accept misiunea!” (I, 186).

Înţeles sub acest aspect esenţial, Romanul va 
fi  deopotrivă „povestea Dealului cu Ulmi (…) scrisă 
de mine” (II, 166). Scrierea „se voia cumva şi un fel de 
monografi e, şi un fel de cronică de familie, dar şi un fel 
de meditaţie asupra unui destin sau a unei lipse de destin, 
sau a unei crize de destin historial al românilor” (II, 86). 
Constatând că „Noul Roman Român nu s-a născut încă”, 
Lucian Ionescu crede, în egotismul său concentrat asupra 
deambulărilor autobiografi ce, că Eşecul cartofi lor verzi – 
metaforă şocantă de stranietate postmodernă – va însemna 
piatră de hotar în materie. El va surprinde satul natal atât în 
„epoca vuvarului” cât şi în aceea a „omenaşilor”, tipologii 
duse mai departe de „mârlanul de azi”, atât de confortat 
în „gaşcocraţie” şi integrând „Mârlănia” în Uniunea Euro-
peană: „Romanul Dealului cu Ulmi, mica lui lume narativă 
(…) trebuia să ţină toată povestea, toată aventura omului ale 
cărui urme par, sau lui, lui Lucian, îi par, îi apar, de câtva 
timp, ca fi ind din ce în ce mai şterse…” (II, 138).

Foarte expresiv în structurarea lui episodică, roma-
nul aduce în pagină „cultura vuvarului, în cuvintele Dealu-
lui cu Ulmi, şi cultura omănaşului, tot în cuvintele Dealului 
cu Ulmi, adică râsul şi seriosul, neseriosul şi gravul, josul 
şi susul, înaltul, da, dar atenţie, omănaşi, dacă ştiţi să vă 
priviţi în oglinda vuvarului - periculoase foarte sunt toate 
oglinzile, orice imitaţie este vinovată – (…) veţi descoperi 

vuvarul din noi (…), îl veţi vedea năzuind, îi veţi vedea 
impulsul spre vuvăria universală” (II, 46). 

În astfel de fraze faulkne-  riene, îmbibate la maxim 
de o substanțialitate eminamente diegetică, se amestecă 
stiluri şi voci, naratorul, personajul şi autorul, adică ace-
le instanţe narative care, când înaintează distincte, când se 
refl ectă unele în altele ca nişte imagini adâncite în oglinzi 
paralele. Sub acest aspect, resimţindu-se de un oarecare di-
dacticism şi spirit livresc, scrierea degajă un puternic fi or 
de autenticitate, transpus într-o formulă „dorico-ionică” de 
expresivitate postmodernă. Lucian Ionescu este un fi lolog 
cu vocaţie scriitoricească (romanul însuşi este presărat cu 
încercări lirice, epice şi dramatice aparţinând acestuia). Re-
marcându-se în cercurile didactice şi în presa culturală (ob-
ţine chiar unele premii din partea unei reviste din Braşov), 
tânărul ajunge să predea un curs de literatură română  la 
o universitate particulară, coleg fi ind cu „Piftie, Mischie, 
Dulie şi neica Bujie” (personaje recognoscibile în Târgu-
Jiul zilelor noastre). Are, totodată, simpatii şi antipatii cul-
turale foarte accentuate  („elitiştii autoproclamaţi, ofi cialii 
culturali, ofi cialii politici, naţional vadimobolşevicii şi pro-
tocroniştii scânteişti” - II, 52). Singurul prieten de dialog 
cultural interesant este Vlăduţ Ştefănescu „şi el, cumva, 
un reprezentant al Dealului cu Ulmi”, inginer mai întâi şi 
fi lolog mai apoi, cu experienţa Statelor Unite după Revo-
luţia din Decembrie 1989, unde făcuse un doctorat despre 
Faulkner, şi reîntors în ţară pe urma unui irepresibil „dor de 
limba română”.

II

Romanul are mai multe fi re şi planuri narative: unul 
urmăreşte, desigur, cronica satului gorjean, fi e povestită de 
alţii, fi e evocată prin experienţă directă, de la ipostaza tra-
diţional-arhaică la etapa electrifi cării şi a introducerii căii 
ferate ce duce la Mătăsari, supranumit cu antonomaza „Te-
xaxul Gorjului”. Iată un pasaj descriptiv destul de exact al 
acestor locuri mutilate de industrializare, transformate în 
bazin carbonifer:

„…Mătăsari, localitate care avea în curând să do-
bândească un aspect carbonaro-laburist… Mătăsari doar la 
10 kilometri… Mătăsari, da. Iniţiatică localitate. Mătăsari. 
«Descensus ad inferos». Punct maxim şi punct terminus 
al societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi codoizate. 
Pagini exilate, pagini cenzurate… Dealuri distruse, dealuri 
tăiate, sfârtecate-n căutarea lignitului, - natură distrusă, 
blocuri jalnice, mici cutii de chibrituri, da, ei locuiau în 
acele cutii de chibrituri, cum mergi de la Târgu-Jiu şi treci 
prin Băleşti, Teleşti, Câlnic, apoi faci la stânca, la Strâmba-
Vulcan, urci dealul cu maşina, şi, sus pe deal nu te aşteaptă 
pumnul şi palma, doar palma, ea, mâna, în salut tovărăşesc, 
mineresc, laburist, carbonar, da, acolo, aşa se zicea că e 
locul din care se trece şi prin care se merge în Refege, da, 
aşa, adică Refege, se traducea liber, refugiaţi în fundul Gor-
jului…” (II, 44).

Cele două volume ale romanului, Falsul paradis (I) 
şi Cravata roşie (II) reuşesc, de altfel, destul de bine să 
evoce acea „societate socialistă multilateral dezvoltate”, în 
care Lucian Ionescu se naşte şi pe care o va cunoaşte în 
toate aspectele ideologiei sale oprimante. Anii de şcoală în 
satul natal,cei de liceu la Târgu-Jiu (unde pentru prima dată 
va fi  anchetat de Securitate în urma unui denunţ colegial), 
anii de „foamete” din vremea lui Ceaşcă, ce hotărâse să 
scape cât mai repede de datoria externă a ţării prin expor-
turi cu nemiluita, valurile de arestări în stil stalinist ce nu 
ocolesc nici lumea satului său, precum şi sarabanda de hu-
manoizi ai noului regim, cu abuzurile şi ilegalităţile strigă-
toare la cer -  toate acestea constituie episoade care, într-o 
juxtapunere narativă echilibrată, reuşesc a coagula imagi-
nea unei lumi autentice, cu modul ei specifi c de viaţă, cu 
tipologiile şi mentalităţile ei, cu savoarea unui limbaj spe-
cifi c și in imitabil. O lume pe fundalul căreia evoluează şi 
destinul „însinguratului” scriitor Lucian Ionescu, părtaş la 
drama familiei sale şi martor ocular la toate câte au rămas 
doar amintire şi cărora, acum, doar romanul le va acorda 
graţia memoriei şi spiritul dăinuirii.

Sunt multe aspecte ce concură la o imagine socială 
mai cuprinzătoare, în dinamica ei istorică. Iată, mai întâi, 
schițarea cadrului istoric, dinainte și de după Marea Unire 
din 1918, apoi perioada de 22 de ani a României Mari până 
la odiosul Diktat de la Viena, din 1940, când jocul marilor 
Puteri duce la sfârtecarea Țării. Intrarea României în război 
este iarăși un prilej de a surprinde realități crude din viața 
satului / societății românești și speranța aproape unanimă 
însă deșartă în americanii care nu mai vin! Aducerea comu-
nismului pe tancurile Armatei Roșii pentru aproape o jumă-
tate de secol este iarăși o miză pe care autorul o exploatează 
cu spirit de observație și vocație caracterologică. Cele două 
părți ale romanului, Falsul paradis și Cravata roșie tocmai 
acest aspect tematic îl reliefează,  cu observația amară po-
trivit căreia vechiul regim își prelungește mentalitatea și 
după Revoluția din Decembrie 1989, prin tot felul de stra-
tegii manipulatorii... E, altfel zis, lungul drum al tranziției 

noastre, de la sloganul 
iliescian „Nu ne vindem 
țara!” la înstrăinarea 
ei aproape gratuită de 
către ariviștii politicieni 
ai nesfârșitei noastre 
tranziții...Interesante 
sunt, apoi, de-a lungul 
evocării panoramice, 
consideraţiile culturale 
foarte acute, dezavuați 
fi ind acei profi tori „‚te-
lectuali” puși în slujba 
unui regim autoritar 
lipsit de popularitate, 
dar şi unele cu referiri 
la noua viaţă politică, 
când „Partidul Umanist 
Român condus de Dan 
Voiculescu” şi-a schim-
bat denumirea şi, evident, doctrina, devenind „Partidul 
Conservator”, un simulacru faţă de conservatorii de altădată 
de felul lui Petre Carp, Take Ionescu, Titu Maiorescu, 
Nicolae Filipescu… Derutat atât de „gaşcocraţia” culturală, 
de peste tot, cât şi de „neoidioţii universitari”, colegi între 
care nu se regăseşte, ca şi de demagogia ideologico-doctri-
nară a noilor formaţiuni politice, tânărul Lucian Ionescu, 
trecut şi printr-o experienţă erotică lipsită de consecințe, va 
rămâne un „însingurat”, aşa cum îi apare unchiului Titicuţă 
Ionescu, el însuşi convins că „tot singuri rămânem, orice 
am face (…), închişi în gândurile noastre, poate chiar şi în 
cuvintele noastre”. Acest Titicuță (Nicolae) Ionescu este, în 
realitate, un personaj de prim-plan, iar atașamentul nepotu-
lui nu poate exprima decât legătura mai profundă cu lumea 
satului și, la modul mai general, cu societatea românească 
pe parcursul aproape unei jumătăți de veac. Personajul, pe 
lângă faptul de a avea o alonjă națională, este și compani-
on al „misiunii” asumate de autorul-narator de a scrie Ro-
manul convenit (ilustrarea coperților la „Falsul paradis” și 
„Cravata roșie” este grăitoare în acest sens).

Simpatizant al lui René Girard, din care ar dori să 
traducă, Lucian Ionescu găseşte, chiar în lumea satului său, 
multe corespondenţe cu ecou cultural, politic şi fi losofi c, 
spiritul său speculativ este al unui scriitor singuratic, măr-
turisit de altfel, al unui ins „complicat”, cum îl gratulează 
prietena lui, care, dornică de călătorii şi aventuri, va prefe-
ra, însă, căsătoria cu un arab.

Refl ectând asupra categoriilor de premorderni, mo-
derni şi postmoderni, identifi cate şi în lumea unor compor-
tamente şi mentalităţi din satul său, vocea auctorială a pro-
tagonistului ne întâmpină ex abrupto în cap. 58 din vol. al 
II-lea, Cravata roşie, cam aşa:

„Nu râde, stimate cetitorule, tu, semenul meu, frate, 
companion al meu şi al vidului în care trăim, aruncaţi în 
lumea satului planetar! Nu râde, rogu-te, căci dacă-i citim 
bine, mai întâi pe René Girard, apoi pe Georges Bataille, 
îmi vei da dreptate…”

Această tactică a fraternizării cu cititorul, mai ve-
che de altfel („Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, 
— Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère!” — 
Charles Baudelaire) este, în defi nitiv, destul de efi cace în 
strategia solidarizării spirituale, dar și în contextul instan-
ţelor narative, tinzând la un metamodernism compozițional 
asumat îndeobște de textualiști.

Sub acest aspect, la sfârşitul volumului al doilea, 
autorul reproduce „Manifestul Metamodernismului”, în 
care vede „o sinteză de postmodern şi transmodernism”… 
Este o opţiune teoretică proprie ce implică antropologia 
fundamentală, antropologia sacrului (a lui René Girard) şi 
fi losofi a postmodernă… Un fel de „critică a culturii”, zice 
autorul, stabilind o teorie compozită în nu mai puţin de 19 
puncte, între care strecoară „iniţiaticul”, „ezoteria”, hiper-
realismul… Prin metamodernism ne-am situa deja într-un 
alt „Eon”, în altă vârstă a culturii, cam ceea ce ar face Mir-
cea Cărtărescu în „Orbitor”…

Sunt, desigur, consideraţiuni pur personale, izvorâte 
dintr-o imperioasă nevoie de diferenţiere a egoului artistic 
şi nimic mai mult…

În total, Eşecul cartofi lor verzi este o carte de mare 
ambiţie tematică şi de mai înaltă miză artistică.

Deşi fragmentată şi episodică, compozită şi prous-
tiană sub aspectul rememorărilor obsedante, naraţiunea are 
o cursivitate inteligibil-fi cţională, îmbinând secventarea 
memorialistică şi tehnica jurnalieră (a „caietelor” regăsite) 
cu evocarea directă, ce implică destinul protagonistului…

Deşi se vrea cam singular în peisajul literaturii de 
azi, romanul se înscrie, de fapt, în seria scrierilor antitota-
litare, vădind un anumit spirit al construcţiei polivalente şi 
o vocaţie susţinută în marginea metaromanului, chemat să 
dea seama de judecarea unei epoci, afl ată sub un perpetuu 
semn al tranziţiei istorice, dar şi de înţelegerea unui destin 
uman ori scriitoricesc.

Z. C.

METAROMANUL ŞI TERAPIA EŞECULUI

Scriitorul Lazăr Popescu  în ofensivă trilogială despre Gorjul de ieri şi de azi:Scriitorul Lazăr Popescu  în ofensivă trilogială despre Gorjul de ieri şi de azi:
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Între cei 34 de brâncușiologi români și străini 
prezentați monografi c în lucrarea noastră BRÂNCUȘI 
– orizonturi critice („Scrisul Românesc”, 2009), Doïna 
Lemny se bucură de un profi l ce absoarbe toate date-
le personalității și vocației sale documentar-științifi ce 
(pp.425-451), menit a releva contribuția de excepție 
a cercetătoarei românce în cadrul Muzeului de Artă 
Modernă din Paris, Centrul „Georges Pompidou”, secția 
«collections historiques», unde este muzeograf-cercetător 
al Fondului Brâncuși, impresionant prin conținut și păs-
trat la Biblioteca Kandinsky (fond alcătuit din „Moștenirea 
Brâncuși” făcută statului francez chiar de artist însuși prin 
testamentul din 12 aprilie 1956, și din Dațiunea Brâncuși, 
depusă mai târziu, în 1997, de nepotul legatarilor univer-
sali, Theodor Nicole trăitor în Canada).

Stabilită de mai bine de 20 de ani la Paris, D-na 
Doïna Lemny (n. 8 februarie 1953, loc. Salcea Tudor, 
Brăila) îngrijește, așadar, de „Moștenirea lui Brancusi” în 
capitala Franței, loc de întâlnire al tuturor artelor moder-
ne, organizând aici expoziții și tipărind, în serii tematice, 
lucrări privind operele lui Brâncuși. Astfel, sub autoritatea 
Centrului „Georges Pompidou” apar lucrările sale despre 
arta modernă, inclusiv cele dedicate lui Brâncuși, din care 
amintim monografi a Constantin Brâncuși (Oxus, 2005) 
și Brâncuși inedit (2004), o admirabilă carte documen-
tară, valorifi când La Dation Brancusi, dessins et archives 
din 2003 - scrisă în colaborare cu brâncușiologul român 
Cristian-Robert Velescu, el însuși autorul unor lucrări de 
concepție și interpretări fi losofi ce privind viața și opera 
sculptorului care a revoluționat arta secolului XX.

Prezentă în mai multe rânduri la Târgu-Jiu, unde 
și-a lansat și cărțile de mai sus, dna Doïna Lemny este o 
mare prietenă a gorjenilor, văzând în Ansamblul ridicat 
de Brâncuși aici „o sinteză a artei brâncușiene”, care ar 
trebui mai bine înțeleasă și promovată.

Recenta carte a dnei Doina Lemny, Lizica Co-
dreanu. O dansatoare româncă în avangarda pariziană/  
 Lizica Codreanu. Une danseuse roumaine dans l’avant-
garde parisienne (Editions Fage, Paris, 2011) este o 
monografi e dedicată unei dansatoare române celebre în 
Parisul interbelic, una din prietenele lui Brâncuși, oaspete 
asiduu al atelierului din Impasse Ronsin, no.11, alintată 
de sculptor cu apelativul „Țiganca” (pentru tenul măsliniu 
și un oarecare comportament boem)...

Născută la București, în familia unui avocat, Lizica 
Codreanu (1901-1993) a crescut în admirația fascinantă 
a surorii mai mari, Irina, pictoriță și sculptoriță aprecia-
tă îndeosebi în mediile artistice pariziene. Când aceasta 
pleca la Paris pentru a studia sculptura cu Bourdelle, apoi 
cu Brâncuși, adolescenta Lizica o însoțește, dorind și ea 
să facă o carieră de balerină. Va studia baletul clasic cu 
renumitele maestre Valadina și Nijinska, ajungând însă 
la convingeri artistice proprii privind evoluția scenică a 

trupului și expresivitatea mișcărilor. În acest sens, Lizica 
se apropia foarte mult de estetica spectacolului avangar-
dist, ea însăși frecventând unele cercuri de artiști în care îi 
întâlnea pe Tzara, Brâncuși, Sonia Terk - Delaunay, Man 
Ray ș.a.

De la dansul avangardist, tânăra româncă a trecut 
la acrobația de circ (cu Fratellini), apoi la gimnastica ar-
tistică (cu George Herber), inspirată fi ind de muzica unor 
compozitori în vogă precum Satie, Aurec, Stravinsky, 
Honneger, Milhaud, Poulenc...

În defi nirea esteticii avangardiste a dansului, Lizi-
ca Codreanu a lucrat cu maeștri celebri precum Diaghilev, 
Larionov, Iliaz.

Valențele expresioniste ale dansului scenic erau 
potențate de machiaje speciale și costume croite în spi-
rit avangardist. În acest sens, artista apelează la Brâncuși, 
ca o bună prietenă ce frecventa atelierul sculptorului 
împreună cu sora sa și diferiți prieteni și cunoscuți ai 
marelui hobițean. Brâncuși se oferă să-i creeze costu-
mele de scenă și scenografi a, menite a-i susține viziunea 
foarte îndrăzneață a spectacolelor sale, unele din acestea 
susținute/ improvizate ad hoc în atelierul sculptorului.

Să precizăm că baletul lui Erik Satie, Gymnope-
dies/ Gimnopediile, cuprinde trei piese, compuse în 1888 
și  orchestrate de Claude Debussy, Lizica fi ind modelul 
perfect al Soniei Delaunay. La acest spectacol Brâncuși 
a creat costumele, în 1922, devenind astfel sui generis un 
artist cochetând cu designul vestimentar. De observat că 

partea capilară a costumației trimite la sculptura în lemn 
Vrăjitoarea, creată deja, implicând conotații de dans ma-
gic, vrăjitoresc, din tradiția populară arhaică.

Viața aventuroasă o poartă pe Lizica/ Lyzica/ Eliza 
Codreanu până la Shanghai (1928), căsătorindu-se și de-
venind mamă, pentru a reveni la Paris și a divorța în 1936.

Benefi ciind de cunoștinte taumaturgice acumulate 
în țară, dar  și de o bună cunoaștere a practicilor yoga, ce 
încercau să pună de acord sănătatea fi zică cu solicitările 
psihicului uman, Lizica  Codreanu și-a deschis propriul 
cabinet de îmbunătățire a sănătății, la Paris, sub denumi-
rea de Hatha Yoga, devenit în scurt timp foarte cunoscut. 
Însuși Mircea Eliade, în Memoriile sale, mărturisește că, 
printre românii cu care se va împrieteni repede, după so-
sirea sa la Paris, în toamna lui 1945, se număra și Lizica 
Codreanu „care punea la punct, pe-atunci, o gimnastică 
medicală, folosindu-se de anumite exerciții hathayoga” 
(Memorii, II / 1937-1980, Ed. Humanitas, 1991, p.82).

Din această perioadă, renunțând la dans, datează 
amplul studiu al Lizicăi Codreanu „Înțelepciunea și ne-
bunia trupului”.

Spre deosebire de stelele dansului din orașul lumi-
nilor (Loie Fuller, Isadora Duncan, Martha Graham), care 
au revoluționat această artă ce rămăsese mult timp într-o 
concepție rigidă de reprezentare, Lizica Codreanu rămâne 
o fi gură  luminoasă de artistă care a lucrat cu cei mai mari 
artiști ai secolului al XX-lea, precum Sonia Delaunay, 

Fernard Leger, Darius Milhaud, Marcel Mihalovici (des-
pre ultimul scrie pagini admirabile însuși memorialistul 
Petre Pandrea). 

Rămasă celebră prin fl ash-urile sale de dansatoare, 
improvizațiile Lizicăi Codreanu la Gymnopedies de Erik 
Satie – spectacol fi lmat de însuși Constantin Brâncuși în 
atelierul sau -, ca si contribuțiile la  Soirèe du Cœur à 
Barbe (1923) ori prestația din fi lmul  Mica Parigot (1926) 
sunt de mare notorietate.

A decedat în 1993, iar doi ani mai târziu va fi  oma-
giată la Biblioteca Națională Franceză, în cadrul expoziției 
„Le cinema aux rendez-vous des Artes”, evidențiindu-se 
meritele în arta spectacolului de dans avangardist de pe 
scenele pariziene interbelice.

Grație nepotului ei, artistul plastic și poetul Dragoș 
Morărescu, venit deseori în Gorj la manifestări culturale, 
decedat între timp, Lizica Codreanu a devenit cunoscută 
și culturii române, după 1989, ca o artistă celebră a artei 
avangardiste interbelice din Parisul care a apropiat-o de 
prietenia și arta marelui compatriot (v. și lucrarea acestu-
ia, Lizica Codreanu și avangarda pariziană, Ed. Aritmos, 
2002).

NB. În imaginile de alături – Lizica Codreanu evo-
luând într-un spectacol ad hoc în atelierul lui Brâncuși, 
în costumul creat de acesta și fotografi ată de artist. 

Dan  Radu ABRUDAN

Doïna Lemny:
„Lizica Codreanu, o dansatoare româncă

în avangarda pariziană”
O ipostază mai puțin cunoscută a geniului brâncușian:

DESIGNER VESTIMENTAR!
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Rugă 

Îngăduiţi-mă voi stele, fulgă rotitoare 
între ceruri şi pământuri grele 
dinspre jos şi către sus 
aici sunt dincolo nu-s ramură de sufl eţel 
cu miros de muşeţel timp apus în loc opus 
sub o boltă înstelată citadelă de dantelă 
destrămată şi rebel pe rugul aspru 
arză-mi trupul de jugastru
picură cu untdelemne din nestinsa-i cande-
lă
lacrime de lună plină în rochiţă galbenă 

cinci muşcate în fereastră-s înrămate
pe din jos încet grâul dă în fi ert.

Stropi de lună

Fulguie cioburi de stele c-or fi  bune c-or 
fi  rele
sparte-s vocile-n ulcele le ia vântul să le-
arunce
la răspântie în cruce - parcă-s vii, ba parcă-
s moarte
acu’ ici, acu’ departe, a plouat o săptămână 
cu zale din stropi de lună – sus prin ceruri 
se adună 
tainele zărilor joase tandre geruri în cunună 
călare pe cai de mare fug toţi silfi i-n rai 
mai la vale o cometă îşi prăvale pe planetă 
coada - verde evantai.   

Ploile efemeridei

Este-un timp, vine un ceas când cometa în-
fl oreşte
şi târziul o topeşte, clipa lunecă-ntre deşte, 
   
la fereastra cu lumină lăcrimează luna plină
lacrimă cu smalţ de perlă dintr-un ochişor 
de mierlă,
se prelinge se-alungeşte plescăie clipa ho-
ţeşte
o striveşte pe cărare stea de piatră căzătoa-
re
sus în şa pe coada rece, nouă şi cu una ze-
ce-s   
focurile care sar din tandrele salamandrele    
într-o fugă se coboară solzi de stele ce-or 
să moară 
stinse-n jar de chihlimbar cad culori 
aprinzându-i zării ochii de pojar 
or fi  stele-or fi  merinde, ploile efemeridei...
 

Nuntă în cer

Îngăduie, Floare a Soarelui, deschide larg 
fereastra 
cântecului să mă scald în caldul râul tău de 
tăcere 
senină ce m-a prins în braţe de răcoare şi 
tandră lumină
apoi m-aş întinde când mândră ne-o cu-
prinde 
vraja tainei ce o creşti ascunsă-n rădăcină
până se adună razele de dimineaţă şi de 
noapte bună
şi se unesc o dată pe an cu sămânţă din Ta-
tăl ceresc
nimic n-am să smintesc din lumea ta albă
la care mă smeresc  
şi agale strâng atunci în poale fi rele de aer 

dulci 
apoi pe toate celelalte le sărut şi împletesc 
doi câte doi, doi câte doi numărate pe să-
turate
pân’ se reface corola astrală din gânduri de 
pace 
în alte înalte nevăzute ceruri de licori ne-
închinate
împrejuru-ne înconjuru-ne salba de izvoare 
din cele dimineţi tămăduitoare. 

 
Mireasmă de lumină

Primeşte-mă, Regină a Nopţii, aduc la pe-
trecere
în pârgul de lumină darul greu de roadă 
acrişoară 
şi năroadă, tulbure în trecere vântul să îl 
vânture  
şi să-i legene leagănul cu fl ori de fl uture 

luna trează şi uşoară o s-aplece cumpăna 
din mâna-i 
rece, căruntă mireasă, mirul ei de scorţi-
şoară 
picure abure din ulceaua cerului pe setea 
pământului
pe când stelele încetele îşi despletesc ple-
tele
voalul nopţii se îmbată din licoarea tremu-
rată
dănţuieşte luna plină în mireasmă de lumină 

împrejuru-ne înconjuru-ne cu raze ocroti-
toare 
nopţile cele albe tămăduitoare.

Ploi de tei

Mi se încremenise ochiul stâng
Şi se zbătea pe crucea din retină
Eram un înger gras şi cam nătâng
Ce îşi usca la stele-aripa de hermină.

Că ploi de tei mă rău udară tot
Dar prea m-ai îmbiat tu cu halviţă
Şi îmbătat de tei şi de troscot
Am evadat din poza din Troiţă.

Aşa că ostenit şi gol de pene
Transcriu viaţa-mi cu o slovă rară
Iar tu mă leagănă alene
Că-s beat de-un hidromel de primăvară.

Când ploi de tei mă udă-i semn că-s criţă
dar tu mă ţine-n puf şi dă-mi halviţă !

Cer şi Pământ  

El boare caldă şi eu ger
condamnaţi de acelaşi mister

el a mea fl oare şi eu al său vis
coborând şi urcând aceleaşi hotare
dintr-un alt ceas circumcis 
el a mea moarte ce eu o năşteam
apoi cu sânge de stea o alăptam

câteodat’ se-ntunecă
umbra ce ne-alunecă

dar apoi tot noi doi
legaţi viaţă cu viaţă
eu veşnicul său ger 
el fl oarea-mi de gheaţă.

Monica MURESAN
Bucuresti

Efemeride
CATEDRALA DE 

SILABE
 (viziune impresionistă)

Mereu am de adăugat
Ceva.
Sunt ca soarele
Pictorului francez
Fascinant
De trecerea Timpului
Descrisă-n culori.

O silabă
Se tânguie,
Alta delirează
într-o lumină
ce oscilează
între viitorul şi 
trecutul
zilei.

JUDECATA

Tot mai mari
Frisoane existenţiale
Încerc în ultimul 
timp,
Ca şi cum pe cântar
(Ştiţi voi care!)
N-aş pune
Decât îndoieli.

O, şi ele ar fi  bune
Dacă m-ar judeca
Un om.

NECESITATEA 
ARCULUI VOLTAIC

Ce conexiune s-a 
făcut
Între gânduri 
disperate?
Arcul lor voltaic
A unit ţărmuri 
(liniştite
La început,
Generând 
Ţipăt existenţial
Mai târziu),
Curentând conştiinţa
Cu întrebări virtual
Vinovate.

POD

Unele cuvinte sunt
Ca pilonii de oţel:
Pot susţine
Podul unui gând
Peste care trec
Vâjiind,
În direcţii opuse,
Metafore colorate
Spre Nicăieri.

Poetul îşi admiră
Opera,
Dar observă că praful
S-a instalat
Încă de la început.

ZIDARUL, 
CÂNDVA...

Totdeauna când ieşi
Din „Catedrala de 
silabe”
O muzică stranie
Te însoţeşte încă.

În poemul 
Lăsat
Să-şi usuce mortarul,
Florile iarăşi răsar, 
Resemnate sau 
dornice
Să sufere.

Zidarul merge apăsat
Spre Casa Ideilor
De unde va veni
Cu două cărămizi
De aur.
Mai multe
Nu poate duce.

DESPRE UNELE 
NEAMURI

Dacă infi nitul are
Doi poli,
De ce nemărginirea
Nu s-ar lăsa
Măsurată?

Totul e să îmblânzeşti
Distanţele,
Să le cobori
În groapa cu lei
A memoriei,
Printre neamuri
Cu blazon
Celest.

MESERIAŞUL 
ŞCOLIT

Uneori un cuvânt
(Cui între roţile 
versului)
Opreşte curgerea lină
Spre infi nitul ideii.

Atunci faci pe 
meseriaşul 
Şcolit,
Înarmat cu pensetă-
curcubeu,
Cleşte critic
Şi plasă de fl uturi,
Ustensile dintre care
O legi pe cea necesară,
Cu precizie de ceas.

SCENĂ

În „Catedrala cu 
silabe”
E sărbătoarea
Formelor fi xe.

Dintre cei veniţi
Să asiste smeriţi
Cei mai mulţi sunt
Sonetişti.

Au chei muzicale
Atârnând la şold, 
Deosebite prin 
mărime,
Design 
Şi structură.

De argint sunt cele
Mai multe,
Dar nici aurul nu 
lipseşte
La câte-un moşneag
Privind pe vitraliu
Scara
Ce duce spre Cer.

EXASPERARE

Între cele două maluri
Ale veşniciei

A rămas Durata
Singura redută.
Îmbrăcat în haine albe
De hârtie,
Însuşi Cronos este în 
derută.

Sunt atâţia morţi
Şi-atâţi răniţi, încât
Vântul, sanitarul, nu 
mai ştie
Ce să facă.
Se gândeşte la ceva
Urât, 
Privind izbăvirea
Atârnând de-o cracă.

TRECUTUL 
METAFORELOR

Metaforele cresc 
într-o poiană
Afl ată într-o insulă 
din sud.
Mutate în grădina cu 
zăpadă
Râvnesc la cicatricea 
din Talmud.

Amestec de colori în 
ploi de sunet
Necunoscute-n veci şi 
pururi noi,
În fulgere topite-n 
voci de tunet
Trecutul îşi recheamă 
înapoi.

UMBRA INVIZIBILĂ

Matematic (dar şi fi zic)
Steaua aceasta există!
Faceţi-i loc
În „Catedrala de 
silabe”!
Umbra unei raze
S-a oprit în calculele 
mele
Deschizând o poartă
Către infi nit.
Infi nitul Poeziei.

FORME

Copac uscat în 
peisaj...
(Ideea de moarte
Îmbracă atâtea 
forme!...)

Vântul sufl ă
Cu putere
Dinadins –
Şi mai rupe o creangă.

O cioară îl ceartă,
Desfăcându-şi aripile
În formă de cruce.

ÎNTÂLNIRE

Când te caută
Un gând din 
adolescenţă
Amintindu-ţi că ai 
promis
Ceva
Şi nu te-ai ţinut
De cuvânt,
Spune-i că am aruncat
În vântul
Paginii albe
Atâtea cuvinte bune
Din care au răsărit
În preajma
„Catedralei de silabe”
Umbrele unei 
frumuseţi
Pieritoare,
Cu chipul ei de 
atunci.

ADRIAN VOICA
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Poezia lui 
Romulus Iulian 
Olariu, aşa cum ni 
se dezvăluie în vo-
lumul „Treispreze-
ce, paisprezece”, 
apărut de curând la 
editura MJM Craio-
va, relevă un discurs 
liric provocator, so-
licitând o lectură 
avizată şi un lector 
exersat în a reuşi 
dreapta cumpănire 
între tentaţia exe-
gezei extraliterare, 
spre care îndeamnă 
întreaga recuzită a 
imaginarului mito-

poetic şi abordarea strict literară, gratuită şi, în cele din 
urmă, arbitrară, difi cultatea detectării codului explicân-
du-se prin caracterul special al unei creaţii impregnate 
de intelectualitate, inspiraţie livrescă, frecvente trimi-
teri culturale, un bogat simbolism mitic, iniţiatic, ezo-
teric, ermetic, care atrage după sine bănuiala că nu se 
face doar fi cţiune. De altfel, iniţierea (în volum, temă 
şi scenariu lirico-ezoteric, asumând mesajul criptic şi 
epifania) propune o dublă hermeneutică – primară, prin 
îndemnul la descifrarea adevărurilor ultime, conservate 
în mit şi ritual sacru, şi literară, produsă de perspectiva 
pur estetică. Funcţia poetică şi cea simbolică se con-
topesc, generând un ritual de iniţiere în poezie, într-o 
structură generală cu două nuclee lirice: poetul – ac-
tant al ritului de separare a „celor din spirit/de cele tru-
peşti”, a „lumii albe” de „lumea neagră”, căruia, prin 
hierofanie, i se redeşteaptă „adormitele/[…] capacităţi/ 
psi/ reply ciudat cu vechi/ sejururi terestre,/ stelare” şi 
poezia, emanată dintr-un instinct ancestral (posedat de 
o stirpe nobilă) de „supra-vieţuire”. Senzaţia de auten-

tic, de adevăr „din primordii”,  este dată de viziunile ar-
hetipale, de un sincretism mitic, magic şi religios care 
presupune integrarea etnicităţii în universal, eliminarea 
graniţelor temporale şi spaţiale, uneori un ezoterism 
de tip New Age  grefat pe repere ale culturii clasice 
elene, pe elemente budiste sau aparţinând sacralităţii 
autohtone, acumulările culturale suprapunându-se într-
o unică dimensiune, schiţând o linie directoare pliată 
pe metafora călătoriei, căci drumul poeziei este drumul 
Graalului, însumând tema centrului, căutarea, cuceri-
rea, restauraţia, însănătoşirea spirituală. De aceea, no-
vice şi hierofant, poetul – „vindecător psi”, „locuitor al 
sufl etului lumii”, iniţiat de un „prinţ misterios/din Ma-
rea Frăţie Albă”, de „Seniorul luminii”, de „Bătrânul 
zilelor”, de marii preoţi daci, exersează ars sigetica şi 
încremeneşte în transă hipnotică, rezonând cu „suprafi -
reasca lumină” prin percepţie sinestezică, găsind căi de 
transport extatic în încarnări succesive, în viziuni oni-
rice, astrale, în sonorităţile criptate ale limbajului păsă-
resc sau în subtilităţile olfactive emanate de o întreagă 
fl oră autohtonă cu funcţie şi destinaţie magică. Şaman, 
solomonar, călugăr budist, mare scrib esenian, cavaler 
templier, un Fedelo d’Amore “nemuritor şi detaşat de 
contingent,/ brav călător adus pe roată din alt/timp[…
]”- (Hiranya-Garbha), poetul (Singularius) este, în 
acest scenariu de rit sacru, în care se ofi ciază poezia, un 
intermediar, un agent purtator de mesaj (ocult) dinspre 
esenţe spre lumea profană, afl at el însuşi pe calea reve-
laţiei, printr-o repetată tentativă de autodefi nire („Un 
rar elixir mi-a revelat văzutele/ şi nevăzutele, mi-a fă-
cut audibile/ pe cele spuse şi m-a pus în/ starea de a 
le face pe cele/ care trebuiau/făcute”), care nu elimină 
totuşi atitudinea interogativă. Alchimistul versului, în-
delung decantat, măsurat, cercetat, pentru dobândirea 
proporţiei ideale, generează o alchimie a atmosferei 
necesare elevării conştiinţei: „Prefi r cu mestecăul în 
ceaun/gândurile din care/extrag deseori/chintesenţe./ O 
boare din Hyperboreea/ mângâie amânat/ marile spiri-
te/orfi ce”.  Stilistic, versurile lui Romulus Iulian Olariu 

relevă înclinaţia spre experiment şi o paletă bogată de 
registre poetice. Întâlnim poezie cu pregnant epic de 
referinţă, urmărind pas cu pas etapele ritualului iniţiatic 
(Iniţiere), poezie narativă, ramă care îmbracă un miez 
epifanic (Poem des-cifrat), poezie ce concretizează 
prin metaforă plastică starea de graţie („şi te crestase 
o tristeţe planetară/şi cădeau pietre din fi inţa ta/ cum 
castanele, toamna, la/Tismana.”-Reverie), poeme cu o 
uşoară coloratură ludică, intertextualism însumând ritm 
popular, tipar formal şi metaforic stănescian („şi-am zis 
nod fără sfârşit/ azvârlit în infi nit/ din doi şerpi înlănţu-
iţi/ înţelepţi neprihăniţi”- Semne) şi ermetism amintind 
de Isarlâk-ul lui Ion Barbu („Pe piatră-n Kushinagar,/ 
un sadhu, ascet hoinar”), poeme elegiace, cum sunt 
cele inspirate de satul natal („Mă luase o jale, aşa, în 
toiul visului şi/ nu am întrezărit prea bine luna,/ pu-
nând de mămăligă/ prin ceaunul/ fântânii,/ nici oiştea 
stelelor căzătoare, răsturnată/ prin apele de sus şi de jos 
– era pe/ la jumătatea lui/ august!”- Descumpăniri). 
Trecerea prin şirul de existenţe vizează şi cizelarea cu-
vântului până la esenţă, până la rostirea gravă, solem-
nă, cerută de celebrarea liniştii-lumină (iubirea meri-
tă, spre exemplu, un Poem în limba vril). Un plus de 
sugestie este conferit ansamblului prin acordul dintre 
expresivitatea textului literar şi  grafi ca suprarealistă a 
artistului Florin Preda Dochinoiu, adăugând cuvântului 
poezia liniei şi a formei, a spaţiilor temerar explorate, 
în gând şi în vis, căci se pot citi desenele domniei-sale 
prin fragmentul de vers ce concentrează arta poetică a 
cărţii: “visez în inimă realitatea”. Afl at la a unspreze-
cea carte (asul?), poetul rătăcitor, re-scriitorul, numă-
ră anamnetic, aproximând, ceea ce e bine să rămână 
aproximat şi intraductibil : “Cărţile cu sânge-albastru:/ 
treisprezece, paisprezece,/ imi duc viaţa mai departe:/ 
paisprezece, treisprezece,/ vreme trece, vreme vine…”.

Rodica PĂUNA

Un florilegiu de sintonii oculteUn florilegiu de sintonii oculte

Într-un studiu fascinant dedicat atelierului sculp-
torului Costantin Brâncuşi (publicat în revista Portal Mă-
iastra), Roxana Marcoci afi rmă că artistului român i s-ar fi  
potrivit apelativul de fl aneur, prin care Frantz Hessce (în 
recenzia  dedicată în 1928 unei cărţi de Walter Benjamin) 
înţelegea un boem hoinar, sensibil, pentru care oraşul apare 
ca ambientul unei camere colosale, urbea însăşi, cu stră-
zile, casele, parcurile şi monumentele ei. Totodată, pentru 
fl aneur, interiorul locuinţei sale îi apare ca exterior, ca un 
oraş la scară imensă. Brâncuşi a fost un fl aneur fericit, mu-
tând satul şi  natura întreagă prin sculpturile sale dedicate 
bestiarului: Păsări, Peşti, Ţestoase în locuinţa sa parisia-
nă şi a scos masa, poarta gospodăriei şi stâlpul de pridvor 
în oraş, realizând Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu. 
Prin formele sale plastice a dăruit omenirii, bucurie curată.

Un caz ilustru, opus acestuia, îl constituie scepti-
cul Emil Cioran, fl aneur-ul nefericit prin excelenţă. Pentru 
fi losoful insomniac, camera constituia un prilej de suferinţă 
continuă, iar viaţa socială, un motiv de dezamăgire conti-
nuă datorită lipsei de sens a existenţei.

Mircea Eliade constituie şi el un caz aparte. Pen-
tru istoricul religiilor şi prozatorul fantast, sensul existenţei autentice constă în 
ieşirea din timpul istoric/profan şi  poposirea în cel sacru, anistoric. Sacrul este 
văzut ca realitate ultimă accesibilă prin trăirea mitului, religiei, în illo tempore.  

Viziunea asupra lumii a poetei Zoia Elena Deju mi se pare că tinde spre 
modelul elaborat de Mircea Eliade. Toate volumele de versuri semnate de poetă 
stau mărturie. Vom exemplifi ca apartenenţa la modelul semnalat utilizând volu-
mul de versuri Îngerul din cadru (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2011).

Faţă de volumele anterioare (Limpezimi de mărgăritar 1994, Iluminări 
în amurg 2005, Măiastra cerului 2008 şi La Ghetsimani 2009) afl ate sub sem-
nul „crede şi nu cerceta”, volumul la care ne referim laicizează neliniştea şi o 
dramatizează. Nu certitudinea ci febrilitatea căutării lui Dumnezeu reprezintă 

acum calea de urmat spre ieşirirea din timpul profan în pă-
trunderea în cel sacru: “adeseori/ mă-ntreabă îngerul/ din 
cadru/ de ce bloc-notes-ul meu/ rămâne/ tâmplă de schit/ 
abia văruită/ în aşteptarea icoanelor?-“ (Ars poetica)

Accesul la hierofanie se face prin rugăciune şi 
umilinţă: “Dumnezeu e Timp/ margine de lume/ zid de vio-
lentă ispită/ şi grea tăcere// în genunchi/ îl simţi în preajmă/ 
în cadrul/ visului-uşă/ în cadrul/ dorului-fereastră” (Icoane 
împărăteşti)  

Poeziile răspund nevoii de ascensionalitate a su-
fl etului. Păsările frecvente în poeziile Elenei Deju simbo-
lizează transcendenţa. Zborul reprezintă starea predilectă a 
graţiei spre care tinde fi inţa umană („respir văzduh / cutre-
ierat de Măiestre”). Şi iată saltul în sacru: „Mă-mpiedic/ de 
singurătatea/ cea cu zâmbet de ceară/ gimnastă deasupra 
apei/ în marele salt.” 

Chiar după pătrunderea în humea celestă, incerti-
tudinea şi mirarea persistă: „Sub ochii îngerului/ fără chip/ 
albesc de dor/ icoana Mântuitorului// Acum / că minunea/ 
s-a săvârşit/ aş putea auzi/ în cadru/ bătaia îngerului?...” 
Cadrul acesta, des invocat de autoare, constituie o poar-

tă de trecere a lumilor. Simbolurile din sculptura lui Brâncuşi – zeul tutelar al 
Târgu-Jiului îşi fac simţită prezenţa şi în versurile poetei, locuitoare în urmea 
menţionată.

Volumul este structurat în trei capitole, amintind trinitatea divină: Înge-
rul din cadru, Pridvor de dor, O lumină crucifi cată. Ele sugerează: lumea coti-
diană cu poarta de trecere, aspiraţia spre transcendent şi lumea celestă a luminii 
divine. 

În cuvântul introductiv, criticul Gheorghe Gricurcu remarcă: „Raza lu-
minii dintâi care le scaldă în răstimpuri reprezintă răsplata acestor stihuri ce se 
silesc a se închega din materiile neprihănirii.”

Lucian GRUIA
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Trilogia „România, ţara mea de coşmar” este 
alcătuită din volumele: „Ţara secuilor”, „Ţara Mol-
dovei” şi „Ţara nimănui” (adică EXILUL). 

Autorul bucureştean Dan Stoica, care trăise prin 
Moldova, Ardeal, Maramureş, stabilit încă din 1990 la 
Viena, a publicat piese de teatru, romane, nuvele, poe-
zii, eseuri şi numeroase traduceri din literatura moder-
nă austriacă (Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmann-
sthal, Franz Werfel, Thomas Bernhard, Peter Handke, 
Elias Canetti, Wolfgang Bauer, Felix Mitterer, Peter 
Turini, Elfriede Jelinek – laureată a Premiului Nobel). 

A pus în scenă zeci de piese de teatru (la Bucu-
reşti, Braşov, Constanţa, Viena), a deschis expoziţii de 
fotografi i şi a publicat multe cronici de fi lm şi teatru. 

„Ţara secuilor”, un roman politic de actualitate, 
oferă cititorului o istorisire lucidă desfăşurată cu su-
fl etul la gură. În centrul atenţiei romanului sunt plasaţi 
anii tranziţiei, cu evenimentele specifi ce, într-o vre-
me „a marii trăncăneli”, cum i-ar spune Mircea Ior-
gulescu, a confl ictelor politice nesfârşite, a smintelii, 
în fond „tonul” dat de autorităţile şi de mass media 
care n-au avut timp să participe în chip real la trans-
formările necesare pe teritoriul întregii ţări. La câteva 
zile după nişte alegeri prezidenţiale trucate, condu-
cătorul mişcării secuieşti de autonomie este asasinat. 
Revoltaţi, secuii se declară independenţi. Măsurile de 
calmare a situaţiei se poticnesc. Războiul civil bate 
la uşă. Provocările şi încercările de compromis al-
ternează, dar eşuează, fi e din calcul, fi e din ghinion. 
Oameni simpli dar şi capii vieţii publice sunt prinşi de 
avalanşa faptelor. Anonimii se descurcă cum pot, cei-
lalţi după situaţie. Un ziarist de rangul doi, un poliţist 
trimis disciplinar la ţară, o fată de mahala ajunsă, prin 
frumuseţea ei sclipitoare,  unde nici cu gândul nu gân-
dea, un funcţionar politic „de şcoală nouă”, o angajată 
a serviciilor „discrete”, un descurcă lume din capitală, 
o profesoară, doi secui ajunşi în politică din lipsă de 
personal, îşi amestecă destinele cu miniştrii rămaşi 
fără putere, cu un preşedinte de ţară, mai tot timpul în 
stare de ebrietate, cu un şef de servicii secrete exaspe-
rat de lipsa de interes a celor puşi să păzească soarta 
ţării. Vârtejul întâmplărilor îi absoarbe. În curând, 
nu-l mai pot stăpâni. Poveştile se întâlnesc, se despart, 
se bat cap în cap, se completează. Un text cu structură 
alveolară. Fiecare capitol are povestea lui, dar şi punţi 
către celealte părţi ale cărţii. Cartea e o meditaţie asu-
pra prezentului, dacă este citită de la primul capitol; 
o comedie de situaţie, dacă o lecturăm de la capito-
lul doi; un thriller dacă cititorul nerăbdător începe cu 
al treilea; o poveste de dragoste, dacă sărim direct la 
patru. Romanul poate fi  citit ca un  pamfl et, dacă o 
luăm din altă parte. Drama psihologică alternează cu 
scenele de suspens, fresca socială cu intruzia, fără an-
estezic, în sufl etele celor pe care Naraţiunea îi găseşte 
în drumul ei. Personajele sunt vorbăreţe şi, de aici, 
o poveste dialogată. Oamenii se ceartă, glumesc, se 
mint, se ameninţă, îţi declară iubire sau ură veşnică, 
încearcă să se convingă unii pe alţii de tot felul de 
lucruri. Uneori se mai vâră şi autorul, dar e repede 
îndepărtat. Naraţiunea are drumul ei, nu vrea să fi e 
deranjată. Nu are timp comentarii spuse pe la spate.

„România, ţara mea de coşmar” sau clipa de 
adevăr, de care ne temem cu toţii. Destine luate de 
viitura timpului istoric. Un „accident istoric” obligă 
naţiunea să se privească în oglindă. Confl ictul deter-
mină acţiuni şi hotărâri greu de luat, schimbă oameni 
şi distruge false iluzii. 

În romanul „Ţara Secuilor“, Dan Stoica pre-
zintă situaţii ironico-sarcastice respectiv elementele 
umorului parodic à al George Topârceanu. Pe alocuri 
desluşim în roman şi acele situaţii umoristice apostro-
fate de Şerban Cazimir în „Sensurile trec, întrebarea 
rămâne” ca „semnifi caţia distinctă a râsului caragi-
alesc” sau apropouri întâlnite la Mircea Dinescu in 
„Pamfl ete vesele şi triste”, (1990-1996) sau „O Beţie 
cu Marx“ (1996). 

Ex.: Fiind vorbǎ de biblie: 
– Bă Costele, de ce s au chinuit ăia atunci, demult 

să scrie ditamai caroiul de carte, că tot nu putea s o 
citească nimeni? Că erau toţi analfabeţi…

– De unde ştii tu că era anal... aşa, cum spui?
– Păi că e scrisă înainte să fi  inventat grecii al-

fabetul... 
– Ia uite la el... în loc să chiulească, ăsta a mai 

trecut şi pe la şcoală.
– Da mă, că nu dădea tata bani de ţigări decât 

dacă treceam clasa! 
Deodată, unul, care tăcuse mâlc până atunci, lovi 

cu sticla goală de vodcă în masă şi strigă: 
– Mama voastră de bucureşteni... veniţi voi să mă 

învăţaţi pe mine Biblia? (pag. 312) 
****** 

– Bă, Balama mă, tu mai ţii minte, la revoluţie, 
noi l am împuşcat pe ăla că ne a dat o sută la salariu... 
şi ceva acolo, mizilic, la alocaţia pentru copil... ăstuia 
că ni le taie ce să i facem?  [pag. 322(23)] 

****** 
O ţară de turnători, asta suntem.  (pag. 366) 
Scenele de masǎ din cadrul acţiunii romanului – 

cele din ţara secuilor sau la Bucureşti – amintesc de 
cele din romanele lui Liviu Rebreanu, Sadoveanu, din 
Moromeţii lui Marin Preda ş. a. Psihoza de masă, di-
alogurile şi limbajul sunt aplicate de Stoica cu multǎ 
pricepere: 

Personajele romanului sunt descrise şi analizate 
atât din punct de vedere exterior dar – mai ales – prin 
analiza psihică a tipurilor, prin adâncile lor mişcări 
sufl eteşti, autorul se dovedeşte a fi  un bun şi profund 
analist al stărilor interioare ale personajelor sale, care 
sunt întocmai prototipii din societatea românească 
contemporană exceptând un singur personaj – fi c-
tiv fi ind – Costică Vedetot, mahalagiul.  Dan Stoica 
a înţeles bine fi rea secuilor, a ungurilor dar, evident, 
şi cea a românilor care nu-şi pierd cumpătul în faţa 
crizei. Cel puţin aparent, personajele sale prezentate 
în adunările de masă din capitală încearcă să treacă cu 
umor şi prin dialogurile lor „haioase” peste probleme 
cotidiene.  Aceeaşi ţintă a satirei autorului, lovind în 
categoriile profesionale cu o spoială de cultură, cu un 
jargon franţuzit chiar în cercurile guvernamentale. 

Stoica înlănţuieşte evenimentele zilelor de azi: 
certuri, referendum, campanie electorală („eu, hâc, 
eu cu cine votez?”, se întreabă din nou eternul cetă-
ţean turmentat din Scrisoarea pierdută). Moştenirea 
spirituală a scriitorului şi îngrijorarea acestuia pentu 
evoluţia situaţiei în ţară şi a concetăţenilor săi, suscită 
pe parcursul lecturii romanului interesul cititorului. Nu 
avem modele convingătoare pentru o ispită constantă, 
cristalizată în ….dar ispita …a fost mereu constantă în 
literatura română , după cum aproape constantă a fost 
şi starea de criză societăţii (chiar) în secolul trecut, cir-
cumstanţe favorabile dacă nu omului, atunci expresiei 
intimităţii sale.

Dan Stoica a ţinut seamă în mod cert de modelul 
productiv pe care-l oferă în romanul său, adică în a 
derula întocmai situaţii nu verosimile ci existente în 
diferitele sfere de activitate social-politice.

Dacă recurge la efectele de înstrăinare prezen-
tând acte de teroare din anii 30 (uciderea lui Zelea 
Codreanu la 29 noiembrie 1938) plasate în acţiunea 
romanului în Bărăgan ca revanşă la/pentru atentatul 
asupra episcopului în ţara secuilor – la începutul ac-
ţiunii romanului, dăm (ne înpotmolim) pe undeva de 
„regizorul Dan Stoica”. 

Dacă modul de a trece satisfăcător prin viaţǎ – 
cu noroc şi cu horărârea de a fi  lucid şi loial, a trage 
consecinţele până la capăt ale felului propriu de a fi  – 
această poziţie este practicată de fostul comunist Mir-
cea Damian, desigur anost lipsind orice perspectivă 
pentru viitor a concepţiei „de altădată”… 

Romanul constituie ecranul pe care se va proiecta 
în faţa cititorului potenţial societatea contemporanǎ 
cu neajunsurile şi defi cienţele ei. Buna-credinţă e aici 
înlocuită prin veracitate, căci buna credinţă e un con-
cept şiret şi – uneori prostesc – pe când veracitatea 
nu poate scăpa de controlul intuiţiilor superioare. Ma-
terialul prezentat în roman nu reprezintă atât un text 
de identifi care, cât un spaţiu securizant pentru o su-
biectivitate mereu ultragiatǎ (beschimpfend) şi mereu 
ofensivă, în efort de disperare în plan social: puterea 
de acţiune se sprijină pe şansa replierii autorului care 
acţionând din umbrǎ, adică din culise îşi catapultează 
personajele pe prim plan. Şi de aici denotă tehnica pri-
cepută a regizorului Dan Stoica.  Atacuri violente la 
adresa politicienilor din partea ziaristului Bucureştean 
Claudiu Dragomirescu care, pare-se, cǎ exprimǎ ceea 
ce gândesc mulţi cetǎţeni români: 

M-au trimis aici între secui ca momeală. 
Îmi iubesc ţara şi iubesc oamenii. Nu vreau să 

devin o jigodie, o lepră ca să ajung în rând cu ei. 
Nu vreau să îmi vând sufl etul, să ajung o târâtură 
îngâmfată care linge de pe jos voma altora, inspiră 
băşinile politicienilor şi să afi rm că sunt parfum de 
cea mai bună calitate.

România a ajuns un talcioc de şantaje. Sunt cele 
mai laşe şi inutile servicii pe care le cunosc. Nu au 
patrie şi nu au nici un ideal, nu au caracter şi nici 
o urmă de morală. Fac drepţi în faţa minciunii şi 
ameninţărilor.

M-am săturat de politica interesului propriu şi de 
şleahta de lingăi care aleargă să le satisfacă.

În ‘89 s-a dat drumul la mârlănie şi lăcomia, scă-
pată la lumină, ne-a mâncat de vii. Şansa ca România 
să îşi cureţe sufl etul, a fost ratată. Oamenii au venit 
să vâneze pe străzi alţi oameni. Nu aş vrea să fi u în 
locul nici unuia din cei care pretind că guvernează 
ţara asta. Pentru fi ecare gram de putere şi-au pus în 
cătuşe mintea şi onoarea. Degeaba eşti deştept dacă 
te pui în slujba prostiei! (pag. 570) 

Şi precum peştele de la cap … desprindem 
urmǎtorul dialog: 

– Nu mai spune… dacă ăştia care conduc ţara nu 
sunt în stare de nimic, atunci trebuie să vină Cel de 
Sus ca să le facă treaba? 

– Păi ce, nu i tot aia… care e deosebirea între 
Dumnezeu şi preşedinte? 

– Una mare de tot... Dumnezeu nu se crede preşe-
dintele României! Invers, nu-i sigur... (pag. 57 ) 

Un alt efect de înstrǎinare al scriitorului-regizor 
Dan Stoica: atunci când preşedintele ţǎrii îl prezintǎ 
consiliului de miniştrii NOUL prim-ministru – ma-
ghiar – pe Jenö: 

Primul şef de guvern român de origine maghiară. 
Vă place cum sună? Partidul pe care îl conduce a ac-
ceptat cu bucurie şi emoţie vestea acodării autono-
miei regiunii secuieşti pentru cele două judeţe, Cov-
asna şi Harghita, dar consideră punerea ei în aplicare 
prematură.  (pag. 595) 

Ăştia nu au linişte. Măi Jenő, eu de aia te am pus 
prim ministru, să nu mai mişte nimeni în front... păi 
asta i chestie? 

Cei reuniţi în jurul mesei aplaudară politicoşi.  
(pag. 596) 

Critica socială pare interminabilă în roman: 
– Ai dreptate... cine le mai cunoaşte pe iubitele 

care i au fost muze lui Nichita Stănescu? Târfele lui 
Adi Mutu ajung pe prima pagină a ziarelor... (pag. 
510) 

Să fi i amanta unui intelectual, a unui savant nu e 
nici o scofală... muza unui scriitor cu atât mai puţin... 
actorii nu mai sunt demult vedete. Numai saltimbancii 
de la televiziuni mai păstrează ceva din statutul ăsta... 
aşa că, au mai rămas politicienii şi fotbaliştii cu care 
să te poţi afi şa. Să fi i văzută, comentată... să te păs-
trezi în atenţia publicului. Fie vorba între noi, între 
arătăniile alea, care se numesc politicieni, cu burţile 
atârnând de te mai miri că mai au pe unde să facă 
pipi... Măcar fotbaliştii arată cumva. Au un corp de 
care poţi să te bucuri. Estetic. (pag. 505) 

Secretara îl privi speriată. Era prima oară când 
şeful o întreba ceva atât de... personal...

– Domnule ministru, eu sunt aici să cred ce cre-
deţi d voastră... 

– Mă gândeam că, după atâţia miniştri pe care i ai 
tot schimbat, ai apucat să îţi faci şi opinii personale. E 
greu să crezi tot ce cred atâţia...

– Domnule ministru, nu mă chinuiţi... vă spun 
sincer că nu m am culcat cu nici unul... 

– De ce? 
– Păi, dacă nu mi au cerut o?! (pag. 236) 
Cruntă apare şi aprecierea scriitorului privind si-

tuaţia românilor faţă de muncă:
Românii vor trebui să se apuce să muncească! 

Munca în secolul XXI trece prin gândire. Asta va fi  
foarte greu. Un popor obişnuit să îi pună pe alţii să 
gândească ca să aibă, după aia, un motiv să critice nu 
are nici o scăpare! Costică Vedetot vă aşteaptă mâine, 
tot aici. Baftă!” (pag. 274) 

Dan Stoica nu se rezumă la cele ştiute inofi cial: 
Când doamna dr. Doina hotărâşte: 

– OK… atunci cheamă salvarea… 
– Nu ajunge doamna doctor... nu ajunge... ştiţi şi 

d-voastră cum sunt aia de la Salvare. De ieri i-au pus 
la economie şi le-au tăiat din benzină. (pag. 94) 

Iar când e vorba ca ministrul să ajungă repede la 
faţa locului – la Embervár: 

[…] numai elicopterul nostru şi poate tu... dacă 
vii acolo... Ce şedinţă mă? […] Ţara arde şi tovarăşii 
fac şedinţe. A mai fost unul care a ţinut o într o şedinţă 
până a trebuit să fugă cu elicopterul. (pag. 110) 

Alţii vroiau să îi trimită pe ţigani în secuime ca să 
scăpe şi de unii şi de alţii la pachet.  pag. 586 (8) 

– A semnat decretul de autonomie al regiunii 
secuieşti. Gata. Nodul gordian e salvat. 

– Nu, dragă, nodul gordian e tăiat... s au ar fi  tre-
buit tăiat... dar la vreme... acolo se ţipă deja despre 
unirea cu patria mama, Magyarorszag! 

pag. 584 (6) 
Impresii şi păreri despre românul respectiv popo-

rul român 

– Românul e creştin. Că citeşte sau nu. Că de 
aia sunt popii... Ce mai e nevoie şi de carte, să ne 
zăpăcească de cap. (pag. 313) 

Dacă românii nu s ar vorbi de rău între ei, ar pu-
tea fi  consideraţi alt popor. Ei se recunosc, unii pe 
alţii, prin aceea că se înjură cu plăcere, se nimicesc 
verbal, fără nici un scrupul şi în principiu reduc ca-
pacităţile pozitive ale poporului din care se trag, la o 
singură persoană: Eu! 

(pag. 363) 
Costel Vedetot în conversaţie cu ministrul Barbu: 
– [...] ştiţi, noi ăştia care trăim de pe o zi pe alta... 

din te miri ce... de te miri unde. Nu suntem băieţi răi, 
dar nici cine ştie ce  buni. 

– Noi, pierde vară ăştia, din capitală, nu facem 
multe parale... n-am avut cap să învăţăm, n-am avut 
ambiţie să furăm en gros... un lucru avem. Nu vrem să 
ni-l ia nimeni: mândria de români. 

Aşa neterminaţi cum suntem am urcat pe tancuri 
în ‘89, aşa miştocari cum ne ştie lumea, am stat în faţa 
baionetelor... şi chiar dacă trăim din chestii nu prea 
curate... un lucru nu am face niciodată: să ne vindem 
Ţara! 

Aţi vândut ţara să rămâneţi la putere! 
– Nu mai spune. Crezi că dumneata eşti mai 

român, dacă poţi pupa direct mâna stăpânului cel mai 
mare? Să vă fi e ruşine! 

Costel se ridică şi fără să dea bună ziua se duse 
spre ieşire. (pag. 432) 

Paralela între regimul ceauşit şi cel prezent este 
schiţat de autor în felul următor: 

Ceauşescu era un dulce copil faţă de ce se întâm-
plă azi. Se ascultă tot, se spionează tot. Informaţiile 
strânse se folosesc pentru şantaj şi escrocherii. Po-
liţia politică a comuniştilor avea un ţel... greşit... o 
ordine de stat falsă... dar era ceva care avea legătură 
cu statul... astăzi plătim o armată cu care putem cuce-
ri o ţară într o noapte, numai ca să afl e dacă amanta a 
avut vise erotice cu altul, dacă soacra nu ţi a pus cum-
va otravă în mâncare. Să nu crezi că numai imbecilul 
ăsta care e azi preşedinte a făcut asta. Toţi au făcut o, 
fără excepţie. Trăim în ţara în care preşedintele are 
patru servicii secrete drept gardă de corp. (pag. 525) 

Referitor la situaţia din regiunea secuiască des-
prindem: 

Ăştia vin în România să o cucerească cu o im-
pertinenţă de necrezut. Asta era convingerea gene-
rală. Furia se îndrepta si împotri-va armatei care se 
abţinuse să ia măsuri efi ciente. Nepăsarea permisese 
acestor criminali să devină obraznici. Demonstranţii 
ieşeau spontan în centrele oraşelor înjurând la gră-
madă pe unguri, pe preşedinte, pe ministrul apărării 
ba chiar şi pe Venus Mardare care cu siguranţă era 
băgată şi ea în toată murdăria asta. Fără ea nu se 
petrecea nimic rău în ţara asta! Unii îşi mai aduceau 
aminte de Ceauşescu şi aici începea cearta. O parte 
erau de părere că tot răul de la el se trage, că el le a 
dat nas ungurilor, alţii erau de părere că pe vremea lui 
era mai bine şi aşa ceva nu s-ar fi  putut întâmpla. Ori-
cum, pentru tot ce se petrecea în acele clipe, moşteni-
rea comunistă purta o mare parte din responsabilitate. 
(pag. 546) 

Dan Stoica aduce aminte cititorului cu o elegantă 
reţinută întâmplările care zdruncinau Europa centrală prin 
’89: 

Viena 
– Unii oameni devin sclavii banilor, alţii sclavii 

unei idei... Tu pe unde te afl i? 
Întrebarea aparţinea lui Mircea Damian. 
– De ce spui asta? întrebă interlocutorul lui Da-

mian, şoferul ambasadoru-lui, absolvent de drept 
şi subaltern direct al directorul reprezentanţei eco-
nomice la Viena, Marin Ceauşescu. Pe el tot Marin 
îl chema. Şeful îi spunea Tizule. Toţi superiorii erau 
la Bucureşti, la congresul partidului. Cei rămaşi în 
ambasadă se uitau pe sub sprâncene unii la alţii. Ni-
meni nu ştia ce va fi  şi unde vor duce toate întâmplările. 
Cei doi îşi permiteau să se întâlnească pe faţă pen-
tru că aveau aceeaşi sarcină: supravegherea audio a 
spaţiilor ambasadei şi a celorlalte clădiri adiacente. În 
plus erau siguri că serviciile secrete, austriac, rusesc 
sau de alte culori şi naţionaltăţi, nu aveau timp de ei. 
Viena era traversată de valuri de refugiaţi germani 
care treceau prin Cortina de Fier proaspăt demontată. 
Guvernele, de jur împrejurul Austriei, se schimbau. 
Ţările îşi schimbau orânduirea. Mai la sud începuseră 
pregătirile pentru dezmem-brarea Yugoslaviei. În Ce-
hoslovacia se pregătea acelaşi lucru, iar în Ungaria se 
trăia dintr o schimbare în alta. Nu prindea seara ce în-
cepuse dimineaţa. Numai Austria îşi continua liniştită 
viaţa de stat, arătând că ceea ce fusese hotărât în urmă 
cu treizeci şi cinci de ani:  neutralitatea permanentă, 
cântăreşte, în astfel de clipe, greutatea ei în aur. (pag. 
435/6 / 437/8) 

– Şi partidul? 
– Eşti copil... mai crezi în basme? Partidele vin şi 

trec... ţara contează... 
Fiind vorba de SECUI, gloata bucureşteană e de-

parte de a-şi cunoaşte istoria ţării: 
– Şi cu secuii ce facem? 
– Ăştia cine mai sunt? 
– Da domnule, chiar aşa. Nu avem destule neca-

zuri, destui duşman care stau la pândă? Acu’ s-au găsit 
ăştia să ne sară la beregată? 

– Câini turbaţi sunt, domne’! Toţi ăştia care vin 
din Asia... Mai ales ungurii. 

– N-auzi domne’ că noi n-avem treabă cu ei? Noi 
avem ce avem cu secuii. 

– Lasă-i în sărăcia lor de secui... ăia nu vor 
decât autonomia lor, acolo. Să îşi poarte singuri ne-
cazurile în spinare. Dar ungurii... ce caută domne la 
guvernare? Ia să punem noi vreo doi miniştri la Bu-
dapesta, să vezi cum le-ar sări ţandăra! (pag. 308) 

Secuii nu s au speriat. Au supus pământul şi pă-
durile, animalele sălbatice şi vânturile înverşunate. 
S au luat la trântă cu îngheţurile şi cu zăpezile, cu 
fi erbinţeala pământului şi faţa de gheaţă a aerului. 
Fără preget şi fără oboseală s au luptat pentru fi ecare 
munte, pentru fi ecare palmă de pământ. .. Lemnul pă-
durii a fost tare, dar nu cât fi erul topoarelor şi casele 
au apărut una după alta. Hrană si adăpost pentru copii 
si femei, arme pentru a apăra tot ce cuceriseră cu atâta 
strădanie. Nu i au speriat viscolele, gerurile fără de în-
ceput şi fără de sfârşit. 

Dan Stoica:Dan Stoica:

România, ţara mea de coşmar. Partea I: Ţara secuilor  Roman (2010)

Hans DAMA
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Când, în anul 2010, îi apărea volumul de proză memorialistică „Din Văianu la Toron-
to”, debutul său editorial (volum care amintea - prin structura titlului – de apariția cu decenii 
în urmă, a scrierii „De la Bârca la Viena” a poetului Adrian Păunescu), scriitorul Ion C. Go-
ciu, născut în 1934, împlinea trei sferturi de veac. Cartea sa de debut, un debut la senectute, 
evidenția edifi cator indubitabile înzestrări scriitoricești. Au urmat să apară sub semnătura sa, 
în 2011, un memorabil volum de nuvele și povestiri „Cireșe amare”, unele dintre ele cu o 
evidentă tentă memorialistică, iar, în 2012, romanul „Maia”, confi rmând 
vocația, aptitudinile pentru realizarea unor creații epice. Cea de-a treia 
carte a sa, romanul amintit, prin rigoarea construcției romanești, prin 
calitățile scriiturii îi va impune numele în peisajul prozei actuale, 
așezându-l fără tăgadă pe noul venit între autorii merituoși din spațiul 
gorjenesc. Încă de la apariția volumului „Din Văianu la Toronto”, deveni-
se evident că autorul avea ce să spună, dar și aptitudinile și pregătirea in-
telectuală de a comunica, prin paginile scrise cu har narativ și acuratețe 
stilistică, o parte din ceea ce trăise și cunoscuse. E vorba de această carte 
de o reîntoarcere în timp, în anii copilăriei, adolescenței și începutului 
tinereții, petrecuți în deceniul de dinaintea celui de al doilea război mon-
dial și imediat după, urmărindu-se apoi fi rul evocărilor în deceniile viitoa-
re; miza majoră fi ind, în fond, realizarea unei complexe monografi i epice 
a satului natal, în cuprinsul căreia se profi lează memorabil nu doar destine 
umane, ci însăși imaginea vie a unor semnifi cative realități sociale, politi-
ce, spirituale ale vremurilor evocate printr-un fericit recurs la memorie. 
Evocarea îl va avea în prim plan pe autorul însuși, pe membrii familiei, un 
portret memorabil al mamei, ca prototip exemplar al țărăncii din Gorj, în 
al cărei comportament se îmbină armonios gingășia sufl etească, delicatețea 
și sensibilitatea cu dârzenia, cu tenacitatea de a înfrunta vitregiile și 
nedreptățile, de a le face față cu demnitate, opunându-se resemnării, agre-
sărilor vremurilor, multe dintre ele datorate unor devastatoare decizii ale 
mai puternicilor lumii, cum au fost cele ce au dus la marele război, cu tragicele lui consecințe 
și imprevizibile-le evoluții social-politice. Contextul istoric și social în care au loc evoluții și 
involuții semnifi cative și se creează situații incredibile, se produc nedreptăți fl agrante, 
dobândește reliefuri pregnante, fi ind expresiv dezvăluit prin înfățișarea multor fi guri repre-
zentative, desprinse din lumea satului, a unor destine omenești ce i-au fost bine cunoscute 
memorialistului. Meditațiile, refl ecțiile, judecățile asupra realităților, moravurilor vremurilor, 
a injustițiilor sociale și deformării unor adevăruri esențiale pentru însuși destinul nației izvo-
răsc dintr-o cunoaștere pe care memorialistul a plătit-o cu prețul propriilor idealuri rănite, al 
multor aspirații abandonate sau amânate. Lumea satului din anii războiului și cei ce le-au 
urmat sub teroarea dictaturii străine și a unei ideologii de import, lume ce s-ar fi  putut crede 
că fusese condamnată la uitare, este adusă în paginile drumurilor „de la Văianu la Toronto” 
cu farmec și emoționante revelații, nu din perspectiva unui declarativ paseism, a unor anacro-
nice nostalgii, ci din aceea a unor aspirații susținută de voință, niciodată abandonată de autor, 
de a se păstra mereu în zonele fertile ale realismului, ale autenticității narative. Cartea de 
debut a domnului Ion C. Gociu se înscrie - prin bogăția faptelor încorporate și complexitatea 
lumii evocate - atât în perimetrul unor exacte coordonate istorice, sociale și morale, cât al 
unor tradiții, obiceiuri și îndeletniciri ce au dat temeinicie și durată satului românesc, oame-
nilor care l-au veșnicit; unii dintre ei afl ându-și portretizări de ținut minte în această   senti-
mentală. Romanul „MAIA” poate fi  considerat, cu adânci temeiuri, ca o necesară și elocven-
tă completare a frescei umane, zidită din cuvinte inspirat orânduite în volumul de debut al 
autorului care, de această dată, se arată preocupat de a-și valorifi ca înzestrările scriitoricești, 
prin înălțarea scrierii din planul adecvat reportajului sufl etesc în cel al fi cțiunii romanești. El 
imaginează o poveste de viață și istorie încărcată de dramatism, pornind pare-se de la o întâm-
plare reală, pe care are intuiția creatoare de a o integra unor evenimente ce au marcat, în mod 
tragic și acuzator, decizii politice inumane ale căror materializări au adus grave mutilări 
sufl etești nu doar unor destine individuale ci și unor întregi colectivități umane. Două sunt 
evenimentele din timpul dictaturii militare înscăunate în țara noastră în contextul escaladării 
fascismului și hitlerismului în Europa anilor 1930-40, evenimente în care se constituie premi-
zele și esența romanului „MAIA”. Mai întâi, masacrul săvârșit la chestura de poliție din Iași, 
în 29 iunie 1941, pentru „curățarea Iașului de evrei”, cerință ordonată telefonic de mareșalul 
Ion Antonescu; masacrul urmat de evacuarea acestora în condiții sub umane în celebrele și de 
tristă amintire „trenuri ale morții” , cu cortegiul său de scene abominabile. Cel de al doilea 
eveniment fi ind deportarea țiganilor în Transnistria în anii 1942-43. Aceste două decizii poli-

tice, pe canavaua cărora se țese derularea faptelor cuprinse în pânza ingenios colorată a roma-
nului, decizii care încălcau neîngăduit elementare drepturi ale omului, demnitatea umană, 
nu-și vor putea nicicând afl a justifi carea, oricare ar fi  argumentele ce s-ar putea desprinde din 
conjuncturi ale momentului, din presiunile și șantajele făcute asupra decidenților români de 
către cei responsabili de tragediile, de crimele incomensurabile din timpul celui de al doilea 
război mondial și din anii ce i-au urmat. Celor două evenimente amintite, urmare a unor de-

cizii mai mult decât condamnabile, care au atentat la destinul unor etnii, 
le-au căzut victime și personajele, atent creionate, care populează drama-
tic paginile romanului; numeroasele și nu odată supraomeneștile în-cer-
cări prin care trec eroii cărții afl ându-și emoționante, tulburătoare evocări, 
mai cu seamă eroii principali Maia și Trifu. Eroina Maia – provenind din-
tr-o familie de evrei, ai cărei părinți nu au rezistat insuportabilelor umilințe 
și chinuri din „trenurile morții”, murind „sub ochii îngroziți de spaimă ai 
fi icei lor” – va ajunge, printr-un joc al sorții, într-o șatră de țigani din 
părțile Ciulniței și va fi  adoptată de ei, printr-o curajoasă decizie, de exem-
plară solidaritate umană. Ea va suporta, cu numele schimbat din Maia în 
Marița, lungul exod către Transnistria, inimaginabilele privațiuni ale vieții 
pe meleaguri străine și inospitaliere, alături de părinții adoptivi. Aici, îl va 
cunoaște și va deveni soția lui, pe Trifu Mogoș, „țăran din comuna Valea 
Mare, ascuns și el de nomazii înstrăinați, după ce trecuse prin halucinante 
încercări fi zice și morale, înainte de a ajunge în localitatea transnistreană 
Suha Balca, nomazi cărora li se integrează, asumându-și și îndeletnicirile, 
cutumele și tradițiile, spre a deveni chiar bulibașă. Este încorporată în ar-
hitectura romanului, cu ingeniozitate și adecvate soluții compoziționale, 
spectaculoasa și frumoasa „poveste de dragoste, de viață și moarte” (cum 
o numește prefațatorul romanului, eminentul critic și istoric literar, prof. 
dr. Zenovie Cârlugea), a protagoniștilor tensionatelor evenimente, Maia și 
Trifu, care-și trăiesc fragilele speranțe în atmosfera și realitățile ce au con-

fruntat lumea nomazilor exilați, mulți devenind victime, jertfe ale cumplitului univers 
concentraționar. Autorul romanului, scriitorul Ion C. Gociu, urmează cu talent și atentă supra-
veghere, spre a nu fi  afectată cursivitatea povestirii, senzaționalele evoluții, trăiri colective și 
umane, dependente până la spaimă și deznădejde de condiția existențială specială. El aduce 
în lumină, fără ostentație și sentimentalism facil, atitudini, decizii de simplă și pilduitoare 
omenie, ordonând spectaculoasele, captivantele întâmplări cu priceperea unui strateg, cu vi-
zibile rigori ostășești, parcă împrumutate din disciplinata lume a armelor (în care autorul a 
slujit cu competență) și mutate în lumea cuvintelor. Nu voi enunța nici măcar în succesiunea 
lor telegrafi că situații dramatice, întâmplările greu de imaginat, armonios orchestrate în 
țesătura epi-că a romanului, ce oferă voluptăți de lectură izvorâte dintr-o frescă desfășurare 
narativă. Păstrându-se rețeta prozei clasice, tradiționale, se apelează deopotrivă, în compoziția 
cărții, la achiziții ale prozei moderne, fără excesele și ostentativele insistențe detectabile în 
alte apariții editoriale, care par a urmări captarea lectorului prin aglomerarea lor artifi cială. 
Evenimente tulburătoare din trecutul evocat sunt încadrate logic în arhitectura cărții, comuni-
când, printr-un controlat fl ux al memoriei, cu evenimente mai apropiate în timp de zilele 
prezente, evenimente care au marcat deceniile de după război, toate contribuind la realizarea 
unui roman complex, în care meditațiile de natură istorică sau politică completându-se cu 
pregnante tablouri ale realităților sociale și tranșante atitudini morale. Romanul „Maia” - cea 
de-a treia carte de proză tipărită până acum, semnată de dom-nul Ion C. Gociu – este mai mult 
decât o carte bine scrisă și atent construită: El consacră un prozator de autentică vocație. 

Nicolae DRAGOȘ

P.S. Sunt ușor de descifrat intențiile autorului prin inserare, la sfârșitul primului volum al 
romanului, a unor imagini simbolic compatibile cu conținutul și tematica „povestirii” , a unor frag-
mente din documente ofi ciale, privitoare la istoricul „trenurilor morții” și al „ exodului cohortelor 
de țigani spre Transnistria”. Se sugerează astfel relația posibilă și neomenoasă dintre realitățile 
faptice și adevărurile fi cționale. „Glosarul” cuprinzând cuvinte specifi ce unei zone gorjenești, are 
darul de a sprijini localizarea comunei Valea Mare în această parte de țară, chiar dacă numele 
comunei pare a fi  simbolic ales, presupunând o lume mai largă, cuprinzând toată țara însăși. După 
cum moto-ul ales din publicistica eminesciană poate fi  recuperat ca un posibil în-dreptar de lectu-
ră, de înțelegere al mesajului esențial al romanului și opțiunile spirituale și morale ale autorului. 
Motiv spre al reaminti: „Cel mai mare păcat al oamenilor e frica, spaima de-a privi în față și-a 
recunoaște adevărul. El e crud, acest adevăr, dar numai el folosește” (M. Eminescu). 

 O cronica a poetului Nicolae Dragoș O cronica a poetului Nicolae Dragoș

Ion I. GOCIU:
TULBURĂTOAREA LECȚIE A UNEI  REÎNTOARCERI ÎN TIMP
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Secuii au pus armele de o parte, au pus mâna 

pe uneltele cele grele ale luptei cu sălbăticia, până 
au dovedit o. Au îmblânzit o şi au făcut din acel ţinut 
casa lor. Aşa, secuii au devenit cel mai viteaz popor. 
Au ştiut să schimbe armele războiului cu cele ale 
trudei. Şi au cucerit ţara prin hărnicie şi răbdare. (pag. 
622/23) 

CÂ T E VA O B S E RVAŢ I I  P R I V I N D L I M B A Ş I  S T I-
L U L 

Imaginea sinistră a revoltei secuilor se constituie 
fără ca autorul să povestească scene de luptă. Dan 
Stoica reţine doar elemente prevestitoare parcă de 
spaimă, de deznădejde… Soldaţilor nu li s-a distri-
buit muniţia necesară pentru orice eventualitate dat 
fi ind faptul că Teddy Coteţ n-a reuşit să incheie ne-
gocierile necesare în California pentru a înlesni apro-
vizionarea armatei române cu muniţie. 

Starea psihică a mulţimii este de aşteptare înfri-
coşătoare. Privirile sunt îngrozite de cele întâmplate. 

Un procedeu în conturarea eroului este limba. 
„Zicerile” sunt tipice: 

Hai mă, nu fi i nasol. Dă-ne ceva, să îmi ascut 

creierii, că am un handicap de avans mental. (pag. 
150) 

Ăstuia i s-a stricat fermoarul la creier şi nu are 
cum afl a că l-a pierdut pe drum. (pag. 313) 

Un sunet strident ieşi din adâncul pantalonilor 
lui Costică Vedetot. 

– Mă, tu primeşti semnale direct din epicentrul 
gândirii tale? (pag. 149) 

– Ce mişto, de mişto ne arde nouă? Fluieră vân-
tul prin buzunare ca urganul la Mangalia.

– Da’ ce, mă, Biştar, la Mangalia sunt urgane? 
– Nu ştiu, dar la mine în buzunar, sigur. (pag. 

311) 
– E un tip cool, are sânge rece. 
Gâlceavă dădu cu paharul de faţa de masă şi 

întrebă enervat: 
– Da’ ce, mă... preşedintele ăsta are sânge? (pag. 

149) 
– Copii nu se fac la dezmăţ, Codrine, aşa cum 

nu se fac la beţie... ţiganul care nu ştie asta, nu o să 
ştie să fi e tată bun. 

– Ca să fac copii, am nevoie de linişte... să mă 
scutur de duşmani. (pag. 372)

Să fi u sigur că ne putem recupera banii... din ne-
fericire asta nu ajută prea mult... avem nevoie de bani 
acum... şi nu la paştele cailor...(pag. 564) 

Dan Stoica împleteşte în limbajul romanului 
elemente variate în vederea obţinerii efectului dorit 
asupra cititorului creând astfel o plasticitate stilistică 
diversifi cată. 

Limbajul metaforic diferă, evident, de la caz la 
caz. 

Îi plăcea să înfi ngă acul ironiei în coastele ce-
luilalt. (pag. 130) 

După o clipă de orbire, inteligenţa care îi per-
misese să supravieţuiască în jungla vieţii publice 
româneşti. (pag. 363) 

Afară bătea vântul. Se auzea foşnitul crengilor. 
Beculeţele de la ferestre îi luminau atât cât să rupă 
conturul feţelor din întuneric. (pag. 526) 

Şi cum pustiul era singurul element constant care 
îi întâmpina la tot pasul, o luară spre centrul nou. (pag. 
599) 

Dezacordul dintre subiect şi verbul copulativ în 
cadrul predicatului nominal – caracteristic bucureş-
teanului de pe stradă este mânuit cu multă pricepere, 

aşa că cititorului îi scapă un zâmbet discret: 
– Bărbaţii e toţi scârţari... – zise tipa îmbufnată, 

se săltă pe tocuri şi o luă cu paşi grăbiţi şi 
dispreţuitori spre ieşirea părculeţului. (pag. 316) 

Folosrea neologismelor şi expresiilor împrumu-
tate din alte limbi contribuie la un limbaj vioi respec-
tiv la platicitatea dialogurilor: 

O. K. Dacă asta crezi ... Nu mă îmbăt cu apă 
rece...(pag. 260) 

Premierul rămase cu gura căscată, camerama-
nul pierdu şarful, regia de emisie stătea cu degetul 
pe butonul pentru reclamă. (pag. 325) 

Viaţa personală completa ca o mică piesă de 
puzzle, panoul pe care experienţa profesională ar fi  
trebuit să îl aibă în stăpânire singură. (pag. 348) 

Dan Stoica a abordat prin romanul său proble-
matica secuiască catapultând-o în centrul atenţiei 
lumii literare contemporane. 

Romanul pare a fi  un stimulent pentru perioa-
dele dese în care scrisul provoacă „idiosincrazie”, 
un instrument de orientare tactică pentru viitoarele 
ofensive – probabil în volumele ce vor urma din pana 
scriitorului… 

pag. 11
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Poet, prozator, dramaturg, eseist, traducător, 
documentarist, organizator și promotor cultural, scriitorul 
Ion Mărgineanu nu putea să nu se implice și în publicistică, 
domeniu în care se dovedește foarte atent la problematica 
social-culturală și moral-politică a timpurilor ce le trăim, cu 
accent pe coloratura și specifi citatea arealului transilvan. În 
cadrul acestuia, toposul albaiulian capătă o rezonanță aparte, 
recunoscut îndeobște loc unic de viețuire și creație.

În momentele sale de implicare civică, gazetarul se 
dovedește în mai toate cazurile de o omniprezentă urgență, 
socotind că „faptul” / subiectul respectiv nu trebuie lăsat să 
treacă fără o privire cât mai scurtă, fără o vibrație personală, 
fără o subliniere cât mai evidențiată de oscilograful 
sensibilității sale.

Febril în tot ceea ce face, Ion Mărgineanu este, în 
acest fel, un homo civitatis, adică un ins al cetății, căruia nu-i 
rămâne indiferentă „istoria” ce se derulează în varii chipuri, 
angajând oameni, destine, conștiințe. Mai toate temele 
acestei publicistici, decurgând și plutind în arealul epocii, se 
răsfrâng, cu impactul lor specifi c, în peisajul social-cultural 
al Albei.

Personalitate atât de implicată, în ultima jumătate de 
secol, în destinele istorice și cultural-literare al acestui topos 
mirabil, în care nu de puține ori  s-a jucat destinul și drama 
românității noastre, Ion Mărgineanu este congener cu aerul 
tare al transcendenței blagiene, venerând ideea de eternitate 
a Marelui Anonim, ca un inițiator de anuală sărbătorire sub 
geana Lancrămului geologic și a Sebeșului istoric. Ajuns, în 
2012, la a XXXII-lea ediție, Festivalul Internațional „Lucian 
Blaga” a dus, neostenit, în lume, prestigioasa imagine 
culturală și eponimă a ținutului, chemând din cele patru zări 
spirite și valori, întru o mai dreaptă înțelegere, prețuire și 
slujire a celui ce rămâne, în cultura română a secolului al XX-
lea, ceea ce Eminescu însemnase pentru secolul precedent, 
potrivit judecății înțeleptului de la Păltiniș.

Nu poți vorbi de cultura Albei fără să vezi în prim-
planul vieții literare pe acest vrednic semănător de „mirabile 
semințe”, spirit țesut din cuvânt și metaforă, conștiință atașată 
fără rezervă românității și cauzei naționale, recunoscută de 
confrații din Basarabia, Bucovina, Valea Timocului ori din 
alte spații de înrudire comunitară.

În creuzetul acestei cetăți de epocă cultural-istorice 
stratifi cate, scriitorul și-a clădit unicul și irepetabilul destin, 
sufl etul său devenind oglinda în care s-a răsfrânt atât o 
biografi e destul de itinerantă, cât și destinul unei națiuni ce 
nu încetează a fi  supusă unor provocări și încercări, menite 
a-i spori rezistența și nu a-i diminua consistența ori elanul...

Cunoscându-l cu ani în urmă, am realizat că acest 
Ariel al metaforei rămâne mereu tânăr, neîmpovărat de 
oboseala pe care timpul ne-o rostogolește dinainte odată cu 
anii. Neobosit de când îl știu, Ion Mărgineanu are în sângele 
său neastâmpărul apelor coborâtoare și graiul multiplicat în 
ecouri al ținuturilor aride. Omul acesta, clădit ca o stâncă 
pleșuvă, peste care trec vâlvele Apusenilor, are o alură de 
mag ce păstorește zările. El vine de departe, dintr-o tradiție 
aproape imemorială, dar cu mintea limpede și cugetul încărcat 
de icoana satului natal, de însemnele dăinuirii. Este împovărat 
atât de o istorie personală, decantată în tulburătoare accente 
de rugă și litanie, dar și cerul învolburat al neamului din care 
vine. Pare o apariție uneori spectacular-electrizantă, alteori 
violet-hieratică, deschizându-se ca o fl oare de stâncă pentru 
a se închide repede în tăceri albastre și enigme fertile, în care 
dospesc miriade semințe ale gândului său creator.

Dacă înțelegem opera sa drept un castan rotat, cu 
zeci de mii de ochi verzi și cupe fl orale, atunci în fi ecare din 
acestea e un mesaj de prietenie și iubire, dar și o necontenită 
jertfă de sine pe altarul Limbii Române și al creației.

*
Nu întâmplător gazetarul își intitulează recenta 

culegere de articole RETIPĂRITE RĂNI (Grinta, Alba 
Iulia, 2012, 308 p.), sugerând atât actualitatea mesajelor 
dar și o permanentă stare de veche, chiar de urgență, față 
de unele realități și aspecte de interes mai general. Putem 
identifi ca în aceste tablete, datând din 2006-2007, fără a se 
mai menționa periodicul în care au apărut, câteva teme, cele 
mai multe privitoare la credință și istorie, la satul și realitatea 
românească de azi, la românii din Basarabia și Bucovina, 
la problemele „globalizării și UE-izării”, la cultură și limba 
română, la soarta creatorului de valori spirituale afl at la 
cumpăna dintre milenii.

Bun creștin, Ion Mărgineanu scrie cu o deosebită 
emoție despre „o biografi e a credinței”, mai exact despre 
soarta ortodoxismului al cărei simbol albaiulian este Catedrala 
Reîntregirii „ce întruchipează reverberațiile sufl etului unui 
neam”. Este acest simbol al românității unite „cel mai dens 
monument al credinței și unității noastre naționale, pecete 
nobiliară a românilor de pretutindeni, esență a moralității 
acestora”. Nu este trecut sub tăcere  momentul Unirii cu 
Biserica Romei „cea catolicoasă”, cum ar zice Eminescu, o 
tabletă întreagă fi ind dedicată Bisericii „Buna Vestire” din 
cartierul Lipoveni, ce amintește de epoca Uniației. Spiritul 
ecumenic al omului de cultură trece pe prim plan și când 
scrie despre Catedrala Arhiepiscopală Romano-Catolică, în 

apropierea căreia au fost descoperite în ultimul timp vestigii 
arheologice ce au reformulat anumite teorii privitoare la 
preexistența unor locașuri de cult în acest spațiu ardelean 
de sedimentări cultural-istorice și cultice: „E timpul ca din 
aceste săpături să redimensionăm câteva adevăruri istorice, de 
existență a unor locașuri de cult, biserici și catedrale,umbrite 
prin timp anume la «concurență» cu vestita Catedrală, azi 
Arhiepiscopia Romano-Catolică.”

Aniversările și comemorările istorice nu-l lasă 
impasibil pe gazetar, celebrând monumentele Cetății menite 
a aminti de-a pururi „de prezența românilor în acest areal 
istoric”: Obeliscul – Catedrala Reîntregirii – Statuia lui Mihai 
Viteazul – busturile din jurul Sălii Unirii – Statuile lui Avram 
Iancu, Gheorghe Maniu, I.C. Brătianu – busturile de pe Aleea 
Scriitorilor... În ciuda acestei bogate zestre de arhitectură 
istorică, gazetarul propune „o lucrare arhitectonică de mare 
amploare pe Dealul Furcilor, în memoria celor trei martiri – 
Horea, Cloșca și Crișan” (Să îndreptăm puțin istoria, 2007).

Indignat de propaganda revizionistă maghiară și de 
soarta ingrată a românilor din secuime, Ion Mărgineanu se 
lansează într-un adevărat serial, militând pentru restabilirea 
adevărului pe temeiuri istorice și legale. Înfi ințarea așa-
zisului „Consiliu Național Secuiesc” îl determină a apela la 
ideile lui Ștefan Manciulea, un stâlp al clarviziunii, al cărui 
mesaj rămâne până azi atât de actual și urgent. Propaganda 
iredentistă („reîntregirea Ungariei”!) consideră Tratatul 
de la Trianon „o crimă monstruoasă” la adresa intereselor 
teritoriale, statale și naționale. Este vizată nu numai „claia de 
iredentiști maghiaro-secui care, nici mai mult nici mai puțin, 
prin autonomia teritorială se cred «Tirolul de Sud al secuimii» 
(Sărmanii!)”, dar și pe unii lideri ai UDMR-ului de azi care 
lansează „jigniri” la adresa poporului român. Constatând 
că, în politica de azi, compromisul merge până la forme 
aberante, gazetarul amintește declarația de pomină a unui 
ofi cial român afl at în vizită la Consiliul Europei, care spunea 
că „el nu reprezintă România, ci interesele maghiarilor”! 
De aici excrescența unor idei aberante din Declarația de la 
Odorheiul Secuiesc!

Nu mai puțin indiferent este scriitorul Ion 
Mărgineanu față de surorile noastre Basarabia și Bucovina, 
cutreierate cu atâtea prilejuri și ai căror ambasadori 
culturali ajung frecvent în ținuturile Albei. Membru titular 
al Uniunilor de Scriitori din ambele ținuturi românești, 
poetul este un foarte bun cunoscător al istoriei și etnografi ei 
bucovinene și basarabene. Afl at la Chișinău, la Sărbătoarea 
națională „Limba noastră cea română”, emoția scriitorului 
este puternică și de reținut:

„Doamne, nu o dată la invitația Uniunii scriitorilor 
din Chișinău, a președintelui, Măria Sa Mihai Cimpoi, dar și 
a Departamentului Cultură al municipalității și Bibliotecilor 
«Hasdeu» și «Alba Iulia» m-am înrădăcinat în aerul proaspăt 
dezinvolt, curajos al unei sărbători unice pe mapamond Ziua 
Limbii Române, ce atrăgea ca un magnet sufl etul într-o albie 
hrănitoare și tămăduitoare, bandajându-i tristețea, rănile, 
tranșeele, truda și jertfa, reîntorcându-l în pagină buchet 
de busuioc, cu gust de comoară, travaliu de manuscrise și 
cazanii, brazdă a semințelor mirabile din Palma Țăranului, 
acest oracol sfânt după care s-au rotit anotimpurile (...)

Jucau aparte statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt, 
clădirile parlamentului, guvernului, școlile, facultățile în 
aceeași dulce Piață a Marii Adunări Naționale, cădelniță 
de cei 171 ani ai Sfi ntei Mitropolii, de turnurile sălașe ale 
încrederii, prieteniei și recuperărilor. Niciunde în lume 
o Limbă a unui popor nu a răsunat mai dulce ca acolo în 
mijlocul mulțimii devenită steag tricolor, eșarfă a credinței și 
iubirii de moșie. Eu însumi m-am scăldat în faldurile ei, am 

înnoptat pe țărmurile-i nesfârșite, rezemând noi busturi de 
scriitori. Cu multă acuratețe scuturată de umbre prin Parcul 
Central, reîntorcându-mă noapte albă, în brațele laptelui de 
mumă...”

Iată de ce, mai departe, constatând că „s-a îngrășat 
«politica» euroastenică pe ambele maluri ale Limbii 
Române”, poetul Ion Mărgineanu face o scurtă mărturisire de 
credință, din care rezultă spiritul său unionist, dar și întreaga 
verticalitate etică și patriotică a marelui ardelean, meșter 
neobosit în carierele de șlefuit ale limbii materne:

„În Alba Iulia sufăr rezemat de Sala Unirii și 
Catedrala Reîntregirii.”

Arătându-se „scârbit de comediile imoralității”, Ion 
Mărgineanu nu poate să nu se pronunțe față de unele aspecte 
care frizează corupția, imoralitatea, venalitatea politică, 
sufi ciența administrației, luând atitudine față de „băieții 
deștepți” - „«specialiști» în descărnarea țării”. „Politicieni, 
să vă fi e la nas!” scrie revoltat jurnalistul care vede cum ziua 
sfântă a Marii Uniri este năclăită fi e de interese partinice fi e 
de absenteism. Închiderea școlilor și pierderea statutului de 
personalitate juridică a celor cu mai puțin de 200 de elevi, 
tevatura mafi otă dezvoltată în jurul imenselor zăcăminte 
aurifere de la Roșia Montană, Canalul Bâstroe prin care 
Moscova „bâstroește” hegemonia spre Europa, soarta 
nelămurită încă a satului românesc „prin care plânge împuținat 
laptele de mumă”, înlocuirea agresivă a mitologiei populare 
cu „harry-potter”-isme globalizante, ideea de a transforma 
sala de sport de lângă mormântul lui Lucian Blaga în „Casă 
de poezie și fi lozofi e” (la sugestia poetului româno-sârb 
stabilit pe meleaguri suedeze, Ion Miloș), precum și atâtea 
teme și subiecte de strictă actualitate fac deliciul gazetăriei 
lui Ion Mărgineanu. În toate aceste febrile și urgente tablete 
gazetărești - adevărate „răni” pe care unii oameni și vremurile 
nu le lasă a se cicatriza - se simte spiritul cultural, intelectual, 
moral, civic, patriotic și politic al autorului. Sunt articole de 
atitudine, deloc confortabile, care reîntregesc personalitatea 
complexă a lui Ion Mărgineanu, acest belfer al imaginilor 
artistice și strajă pe meterezele limbii și românității noastre 
în Alba Carolina Ardealului.

E de prisos a sublinia actualitatea acestor idei, 
gânduri, atitudini și trăiri, ele rămânând mereu «deschise» 
dialogului socio-cultural, cu bătaie mai largă în spațiul 
românității transfrontaliere, dar și cu reverberații de sufl et 
îndurerat și cuget mântuitor în multimilenaritatea dăinuirii 
noastre.

Zenovie CÂRLUGEA
22 mai 2012

ION MĂRGINEANU - ION MĂRGINEANU - 
străjeria unui gazetar în Cetatea Albeistrăjeria unui gazetar în Cetatea Albei
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„LUCIAN BLAGA...”
destul de reținut și echidistant față de „noua versiune” menită să-și 
găsească „alți mulți cititori”:

„Tălmăcirea lui Faust a fost o problemă care a ispitit de mai 
multe ori pe poeții români. După tălmăcirile lui Al. Macedonski (în-
ceputul poemului), Ion Gorun (partea întâi), T.U. Soricu și Larisa 
Dragomirescu, Lucian Blaga dă acum o nouă versiune. Sub noul 
veșmânt, traducerea poemului lui Goethe este menită să-și găsească 
alți mulți cititori, bucuroși desigur să afl e, transpusă în limba noas-
tră, una din cele mai reprezentative ale geniului poetic modern.”

*
Din toate aceste epistole, multe aduse în lumină pentru prima 

dată din „colbul colecțiilor BAR”, se desprinde chipul luminos al 
poetului, dornic de comunicare, mereu în rugăminți și solicitări, 
mereu în așteptarea unui răspuns - „cum aștepți o sentință de viață 
sau de moarte”, după cum se exprimă într-o scrisoare adresată lui 
Rebreanu, în legătură cu montarea piesei „Tulburarea apelor”, la 22 
noiembrie 1929.

Dincolo, însă, de toată această  febrilă perioadă de creație, de 
corespondența cu ESPLA, transpare și omul ce se luptă cu greutățile 
vieții, dezamăgit de indiferența și reaua credință a semenilor, de 
lipsa de loialitate și a simțului valoric. „Dosarul Faust” ar merita 
o abordare independentă, având în vedere și aceste șapte scrisori 
„ofi ciale”, dar mai ales corespondența poetului (îndeosebi cu Dorli). 
Situația dramatică a poetului și familiei sale în anii 50 îl face la un 
moment dat să renunțe la proiect, dar ceea ce este mai important 
rezidă în hotărârea nestrămutată a poetului de a da literaturii române 
o traducere personală și artistică a capodoperei lui Goethe, căreia în 
epocă i-au fost date unele „replici” destul de palide, încurajate însă 
tot de ofi cialii ce se dovediseră față de Blaga plini de resentimente, 
mărginiți și ingrați.

Din aceste scrisori și însemnări îl recunoaștem pe diplomatul 
sau profesorul Blaga „într-o lumină nouă”, iar fără parcurgerea 
acestora – scrie dl Nicolae Mareș în studiul său - „exegeții și bio-
grafi i creației blagiene nu vor putea oglindi personalitatea comple-
xă a poetului, fi losofului, diplomatului, profesorului, traducătorului 
sau publicistului transilvănean.” Desigur, „unele din acestea asigură 
cheia necesară cunoașterii mai aprofundate a autorului lor.” În par-
tea a doua a lucrării, toate aceste scrisori sunt facsimilate („cu alte 
cuvinte în forma lor olografă”), ceea ce constituie o dovadă în plus 
a acurateței științifi ce și documentare, asigurând lucrării autentici-
tate nedezmințită, savoare bibliofi lă și gust estetic. O notă aparte și 
pentru excelenta condiție tipografi că a lucrării, menită a fi  lansată în 
cadru sărbătoresc, cum de altfel s-a și întâmplat.
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Ion popescu brădiceni

1. Jegosul vânător

Caut o idee poetică şi nu
o găsesc. Mă uit în trecut,
în viitor, dar dânsa tot nu se
lasă descoperită. Aşa e ea
câteodată. Se ascunde după vreo
sălbăticiune, după vreo veche
doctrină valpurgică. Şi deci
n-o pot găbji sub nici
un chip, sub nici o formă
fi e ea plenipotenţiară
ori dimpotrivă putrezind pe
sub vreun vânător jegos
ucis de propriii lui câini.

2. Negrul veşmânt

Mă caută o idee poetică şi nu
mă afl ă pe niciunde.
E încăpăţânată. Ca o suliţă

mi-ar perfora hymenul.
Scotoceşte universul întreg.
Se dă peste cap, se transformă-n 
fecioară. Apar templierii
din Hiperboreea, o posedă
pe rând. Ea plânge şi râde
întru Bucurie păgână. Se îmbra
că apoi
într-un negru veşmânt.

3. Regala metaforă

Sora-mi, Ideea Poetică, trage
după umbra-i un corp sfâşiat
de fi are şi vulturi.
Regele rage. Ea i se-nclină
lepădându-şi metafora 
la picioarele sale
cu gheare şi puf.
Abia o-ncropise
din Misterele Sinelui
celui defunct
învăluit în mantale
de ceară sau plumb.

4. Quintesenţa

Hermeneutul extrage
Ideea Poetică
din orice cuvânt.
Curând
o metanoietică
va instaura
în arhipelage

Noua Doctrină Apologetică
Între Cer şi Pământ.

5. Madlena lui Proust

Situaţia e gravă.
Arhitextul devine arhitravă.
Masca geniului
e în panoplia mileniului
care n-a sosit încă.
Numai cel cu o uitare adâncă
îşi poate apropia viitorul.
Aşa se face că eu, autorul,
acestui poem straniu,
îmi contemplu scheletul şi 
craniul.

Dar de unde îi vine stranietatea?
De din cetatea
purtătorilor de fl amuri 
însângerate.
De din pustietate, 
de din oglinzile mânjite cu 
absint,
de din labirint, 
de din căderea în istorie,
de dintr-o descindere a lui 
Grigorie,
Sfântul printre eleusini, 
de din transplantatorii de crini, 
de din bizareriile unor alchimişti
decişi să se transforme în 
alpinişti

pentru a găsi în împărăţia astrală 
piatra fi lozofală,
de din resurecţia unor arhei,
de din idei
extrem de rare,
de din focurile dansând pe mare,
întru exprimarea unor lumi 
paralele,
de din subpământene castele,
de din desişurile unor izvoare,
aburite de o substanţă 
nemuritoare
ce o voi aduna tot eu –
cel întors în viaţă spre a 
transcrie cu greu
noile sale mistere –
poet de duminică bântuit de 
himere,
poet transmodern şi sacrifi cial.

Din ceaşca-mi de ceai,
ca dintr-un chagall
se ridică o formă de zeu.
Mă speriu când urlă:
„Eşti un derbedeu!
Chiar eu vrei să-ţi fi u
proustiana madlenă?
Luptătoru-n arenă
îşi este, băiete, propriul stăpân.
Dar fi e, de dragu-ţi, 
o vreme, rămân!”

CUATERNARUL IDEII POETICE

Eu şi Poezia

Pe unde merg
iau poezia cu mine,
îi dau braţul,
dar ea îmi zice,
făcându-mi cu ochiul drept:
„Et in Arcadia ego”.

Eu îi întorc replica:
„Şi în moarte există Arcadia”.
Poezia nu mai vrea să stea
în cuvinte. „Mă voi muta
în lucrurile în sine”.

„Ei bine!
Dă tu cu tifl a artei reprezentării
c-o să vezi
prin fastuoasele tale livezi
viermi, omizi, larve, infecte
cadavre, în putrefacţie
şi toate meduzele mării!”

*
*      *

Şi, cum mergem amândoi de 
braţ,
haţ,
Marele Vânător
ne prinde în plasa lui
de păianjen trist
că Bătrânul Artist
l-a pictat în culori prea difuze.
Dintre muze
cea mai frumoasă ne-aţine 
calea:
„Mă umple jalea
când vă văd 
aşa de ridicoli de cum vă 
iubiţi!”

Din păduri se întoarce Ecoul:
„... deee cuuum văăă 
iuuubiiiţi...”
şi o

am
lângă mine
pe mândra Diana.
Lumina i se scurge pe coapse.
Sânii-i palpită, crescuţi
ca perele-n sticle.
Îmi tremură geana,
sublim boleroul
ce iar ne învăluie.
Ea ni se dăruie
cum fost-am ursiţi
din Eonul Pericle.

Trasee de cristal

Înainte de moarte
domnul Valentin Taşcu avusese
o viziune.

Prin abluţiune, 
se făcea că vânează
o căprioară
mai brează.

Discursul se instaurează.
În acest poem lucrează
Verbul în sine
şi pentru sine,
Verbul cules cu aldine.

Valentin Taşcu i se substituise
inorogului verde.
Acesta fugise.

Umbre incerte
îmi bântuie Sinele.
Albinele
adunaseră tot polenul
de pe cuvinte!
din peisaje!

Dar vezi tu, bătrâne – Axios,
jobenul

tău
e periculos
ca un hău.

După moartea artei,
toţi cei de-aici,
înainte de Paşte,
reprezintă încă frumos
în cele mai stranii
materiale
de lucru:
în cranii,
în ardezii, 
în stări de extaz
numite sepuku,
în parfumul de frezii,
în lacrima de pe obraz,
în vulturele de pe stâncă
şi în mesaje.

Tablourile de prin preajmă
sunt ca o mireasmă,
obiectele fi ne
tind să ne înlumine,
ca nişte anluminuri,
ca noi să ne întoarcem
mai puri
în imperiul
formelor
introiective,
încât criteriul
lumilor obiective
să se audă tot mai des
invocat
de artiştii
cu pensule
în omoplat,
cucerind
un alt înţeles
şi un nou teritoriu
unde cei ca Florin Isuf
se duc într-un vârtej
de ivoriu,
de stuf

vulcanic,
iar cei ca Gheorghe Plăveţi
locuiesc uranic 
într-o compoziţie
sacră.

De acolo,
din lacră,
Valentin Taşcu
ar mai fi  avut de rostit
doar o propoziţie:
„Moartea este metaviaţă”.

Din această condiţie
nouă
a lui se va naşte
iar o expoziţie,
precum cea de faţă:
ochi de rouă,
drum,
ostensiune
creştină,
aducere
în transprezenţă
a lui Dumnezeu
şi-a Fiului său
Iisus Hristos,
scăldaţi în lumină,
decişi să ne scuture
de trupul nost’
cel trecător
până la ideea
de fl uture
şi să ne pună
la adăpost.

De aceea
pictorii,
metalictorii,
stau în culori
cu toată fi inţa lor
până spre seară;
şi chiar până spre zori.
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Mijlocul anilor  30 a adus în presa literară interbe-
lică o nouă schimbare de atitudine. Pe deoparte, s-a pro-
dus o intensifi carea a procesului de modernizare şi euro-
penizare literară, prin intrarea în arena literară a celei de a 
doua generaţii de tineri pregătiţi la şcolile şi universităţile 
din vest, ca şi prin prizarea noilor orientări literare de tip 
avangardist şi expresionist, printr-o mai intensă ofensivă 
în favoarea procesului de sincronizare cu noile producţii 
europene. Pe de altă parte, s-a produs şi un fenomen fi resc 
de respingere a tendinţelor infl aţioniste de tip european, 
printr-o reacţie fi rească de regrupare a forţelor tradiţiona-
liste adepte ale specifi cului naţional şi ale evoluţiei orga-
nice spre o treaptă de dezvoltare care să încorporeze bene-
fi c câştigurile obţinute de marii clasici. Era vorba cu alte 
cuvinte de o nouă opoziţie între citadinism şi ruralism, 
între orientările marcate de profunzimile psihologice ale 
sufl etului rafi nat şi trecut prin cultură şi o literatură încă 
dependentă de sat, de  obiceiurile pământului moştenite 
din bătrâni şi patima atavică a ţăranului român pentru pă-
mânt. De o parte se situează Eugen Lovinescu, ca stegar al 
modernismului, urmat de o întreagă echipă de tineri critici 
precum G.Călinescu, Şerban Cioculescu, Pompiliu Con-
stantinescu, Vladimir Streinu, Tudor Vianu şi de mulţimea 
„criterioniştilor” în frunte cu Petru Comarnescu şi Mircea 
Eliade, iar mai târziu a discipolilor lui Nae Ionescu (C. 
Noica, Emil Cioran, Mihail Sebastian, Arşavir Acterian 
etc., dominanţi la „Vremea”, „Cuvântul”, „Curentul”. Pe 
de altă parte se situa N. Iorga şi susţinătorii săi, dar şi une-
le grupări ideologice care se lasă mai greu antrenate în 
opţiunile directe pentru experimentul fără limite, şi mai 
degrabă pentru o convieţuire paşnică între tradiţie şi ino-
vaţie, pentru o modernizare supravegheată şi convertită 
în valori de schimb ideologic. În această ultimă categorie 
se situa şi „Viaţa românească” a lui Garabet Ibrăileanu şi 
a scriitorilor afi liaţi redacţiei ieşene, dar şi gruparea clu-
jeană a „Gândirii” refăcută sub umbrela ortodoxistă a lui 
Nichifor Crainic, Blaga, Maniu, Pillat,  Voiculescu, Gib.I. 
Mihăescu, sau mai vechii „luceferişti”. Confruntările de 
idei, polemicile, schimbul de replici animă  şi stimulea-
ză climatul de idei al vremii, fără să manifeste infl amaţii 
ieşite din comun şi fără să conturbe procesul general de 
revigorare literară. Abia în 1936, se înregistrează o adevă-
rată ruptură între cele două direcţii şi o poziţionare irecon-
ciliabilă între cele două tabere adverse, luptă împinsă, cu 
concursul nefast ale lui N. Iorga, în zonele imunde le unei 
confruntări de mahala. Fără doar şi poate nimeni nu s-ar fi  
aşteptat ca marele istoric, mintea cea mai luminată a nea-
mului, gloria intelectuală a ţării peste hotare, a ministrului 
şi senatorului respectat şi cu cuvânt greu în chestiunile de 
politică majoră ale ţării, să dea dovadă de o asemenea re-
ducţie ideologică, de o asemenea sclerozare şi îngustime 
de vederi, în stare să coboare disputa şi polemica de idei 
la latura imundă a partizanatului literar şi politic, la ma-
nifestări de o joasă şi abjectă confruntare publică, dispută 
transformată de acoliţii şi lefegii săi politici într-o răbuf-
nire funestă de orgoliu literar şi de hârjoneli literare lipsite 
total de ştaiful profesionist.

La mijlocul deceniului 4 al anilor interbelici, Iorga 
trăieşte tot mai acut drama pierderii primatului spiritual 
al orientării literare a vremii, climat căruia el îi devenise 
de multă vreme ostil, dar acum, după ieşirea cam şifonată 
de la guvernare şi după un rol tot mai limitat în cadrul 
Academiei, climat care nu-i mai era demult favorabil, el 
meditează la o contraofensivă mai bine organizată şi la 
un management instituţional cu care să-şi pună la respect 
adversarii să-i oblige să-i respecte părerile şi chiar să şi le 
schimbe, mizând pe aducerea lor pe calea cea bună. Cu un 
asemenea gând de revigorare generală porneşte el în 1936 
programul revistei „Cuget clar”( Noul „Sămănător”), apă-
rută la 15 iulie 1936, cu gândul mărturisit de a duce o 
campanie susţinută pentru eliminarea adversarilor literari 
sau reducerea lor la tăcere. Această  muncă neîmblânzi-
tă de ecarisaj public, de încheiere de conturi cu adversa-
rii literari, ne-o anunţă directorul noii publicaţii încă din 
cuvântul program plasat în fruntea primului număr, unde 
intenţia belicoasă este clar formulată de la început, deoa-
rece de la faza „Sămănătorului” de la început de secol în 
literatura noastră s-a înstăpânit anarhia „şi de pe urma ei 
s-a ivit curentul de fl ecăreală cu vorbe mari, de exhibiţii 
de monstruozităţi, e apeluri la apetiturile bestiale, care, 
supt o critică de lovineasciană neînţelegere şi interesată  
toleranţă, ne-a dat era menită să fi e pecetluită în frunte 
cu fi erul roşu: „Arghezi”. Contra sălbătăcirii sufl etului ro-
mânesc revin la o luptă fără cruţare la vrâsta când mi s-ar 
putea recunoaşte, în altă atmosferă,   un drept la odihnă. 
Dar când sănătatea morală a neamului meu e în joc, reiau 
vechea mea misiune în credinţa că nu e pentru mine o da-
torie mai imperioasă decât aceasta. Voi semnala literatura 
bună, voi târî la prăbuşirea meritată pe aceea care e tot atât 

de proastă sub raportul estetic, pe cât de otrăvită sub cel 
moral, şi sunt sigur că-mi va răspunde conştiinţa tuturor 
oamenilor de bine.”

Obiectivul programului său este dincolo de orice 
reţinere: un obiectiv de luptă, de ghilotinare chiar ( „de tâ-
râre la prăbuşirea meritată”) a celor care s-au îndepărtat de 
la principiile artei propovăduite de el, un război pe faţă cei 
care atentează la „sănătatea morală a neamului meu”, şi în 
primul rând a celor care se fac vinovaţi de promovarea lui 
Arghezi. Având în vedere că revista se vrea una „de direc-
ţie literară, artistică şi culturală”, cititorului nu-i rămâne 
altceva decât să ia act de tezele pe care se bazează această 
direcţie, teze pe care le va explicita în materialele semnate 
de el număr de număr în revistă. Acestea pot fi  descifrate 
în conferinţa sa cu titlul „Lupta mea contra prostiei”, con-
ferinţă ţinută la Liga Culturală la 19 iunie. Scopul confe-
rinţei este acela de a înfi era „prostia” dlui Arghezi, pe care 
îl atacă mai întâi pentru puţina lui cultură: „Arghezi nu 
are teorie, şi n-a avut unde s-o înveţe, câtă vreme a stat la 
Mitropolie, în funcţia pe care a avut-o, şi după ce a ieşit 
de acolo multă învăţătură nu-i putea veni.” Apoi, pentru 
originea lui obscură, pe care refuză s-o facă cunoscută pu-
blic, căci „D-sa nu ne-a dat niciodată o biografi e”, dar, se 
poate deduce, susţine autorul, că „D-sa poate avea o ori-
gine ungurească”, deoarece titlul volumului „Tablete din 
Ţara de Kutty” ar trimite după el la numele dat de unguri 
câinilor, adică „kutja”, ceea ce ar putea însemna „Ţara 
câinilor”. Expresia nivelului redus de cultură, care se poa-
te descifra în opera lui, vine şi din condiţiile grele de trai 
şi existenţă în care s-a dezvoltat: „Vă întrebaţi d-voastră 
în ce fel de locuinţă umană sau sub-umană trebuie să-şi fi  
petrecut cineva o parte din viaţă ca să dea la iveală astfel 
de fantome grozave şi înainte de toate peste măsură de 
greţoase”. Peste numai două numere, directorul va stărui 
în special asupra poetului „Cuvintelor potrivite”, într-un 
articol intitulat „ Un Fra Angelico român: T.Arghezi”, pe 
care-l desfi inţează în cuvinte dintre cele mai corozive. Iată 
începutul: „Cel mai fără ruşine dintre pornografi i români 
şi cel mai agresiv dintre pamfl etarii care nu cruţă nimic, 
om sau idee...E contra oricărei mişcări naţionale şi mora-
le. Când un popor întreg comemora pe Ştefan cel Mare, el 
îşi râdea de marele ucigaş. Când se aştepta cu înfrigurare 
şi spirit de sacrifi ciu războiul dezrobirii, omul voinic care 
nu purtase haina ostaşului batjocorea această sfântă stare 
sufl etească, afară de momentul când i se comanda să scrie 
altfel. Când străinul ne pălmuia amândoi obrajii, el scria 
la foile lui. A fost închis pentru aceasta şi l-am scăpat, ru-
gând pentru el pe regele Ferdinand (...). Acesta e portretul 
acelui care, trufaş de o sprijinire nemeritată, de care abu-
zează, strigă cu indignare când e demascat ...”

În continuare este atacat Lovinescu pentru că a vă-
zut în Arghezi un poet mare, în loc să-l pună la respect. Il 
ironizează şi caută să-i diminueze importanţa, scăzându-i 
meritele prin comparaţie cu Maiorescu. Apoi anunţă că va 
rămâne la post, chiar dacă şi-ar isprăvi viaţa „în mijlocul 
unei noi lupte”. Ceea ce a spus despre Lovinescu nu e 
de ajuns, astfel că deschide o „rubrică permanentă” inti-
tulată „Monstruozităţile contemporane” sub numele „D. 
Lovinescu explică...” îl ia în tărbacă pentru romanul ce  
l-a consacrat lui Eminescu, în care Eminescu şi Veronica 
sunt puşi să se întâlnească la un hotel rău famat din Bucu-
reşti, Hanul Vangheli, ceea ce  e după părerea sa un lucru 
de prost gust şi o impietate la adresa poetului. Va semna 

în continuare o critică intitulată „O istorie a literaturii 
contemporane”, prin care vrea să strivească construcţia 
critică a lui Lovinescu, aducându-i zeci de obiecţii minore 
şi inutile. Cu o rară lipsă de sinceritate, el semnează mai 
târziu un text intitulat „O mare lipsă literară. Dispariţia 
dlui Eugeniu Lovinescu”, prin care se preface că regretă 
suspendarea ziarelor „Adevărul” şi „Dimineaţa” în care 
Lovinescu semna în mod obişnuit şi astfel este pus în si-
tuaţia de a nu avea cui să riposteze. Socoate însă că opera 
acestuia n-are ce căuta în programa de la bacalaureat şi 
cere de urgenţă scoaterea ei de acolo. Pentru acest lucru 
este persifl at şi editorul Al.Rosetti.

Ţinta principală a scrisului său este însă demon-
strarea neputinţei lui Arghezi, despre care conchide că 
e o „Culme a nebuniei” şi ,în consecinţă, îi va sancţio-
na pe toţi cei care, crede el, au căzut în mrejele versului 
modernist, fi e că semnează în reviste din Bucureşti, fi e 
în cele din Blaj,  scrisul arghezian fi ind o ţintă continuă 
de ironii şi persifl ări critice. Se bucură însă când opera 
blagiană e contestată de un poet de talia lui I.U. Soricu în 
paginile „Curentului”, reproducând cu satisfacţie artico-
lul cu pricina. Alte texte, scrisori, critici etc. sunt repro-
duse de redactori la rubrica „Cronică”, unde sunt puşi la 
zid adversarii săi tradiţionalişti. Aici vor fi gura aproape 
număr de număr pagini incriminate din „Cimitirul Buna 
Vestire”, dar şi spicuiri din presă, unele aplaudate pentru 
identitatea de păreri, altele criticate pentru laude nedrepte 
aduse adversarilor. Apoi, sub titlul „Literatură bună” pu-
blică versuri de Adelina I.Cârdei, D.Florea Rareş, Const. 
Goran, Const. Asiminei, C.G.Băisan, Gh.Banea, Maria 
Botiş-Ciobanu, A.C. Cuza, V.Gh. Butnariu, Gr. Buga-
rin, C.I. Delabaia, Stelian Cucu, Gabriel Drăgan, Ma-
rius Ralian, Const. Râuleţ, Grigore Sălceanu, I.U.Soricu, 
G.Tutoveanu, Mihail Văleanu, Volbură-Poiană Năsturaş, 
Emil Zegreanu etc. Din avalanşa aceasta de nume obscu-
re nu se detaşează niciun poet de valoare, exceptându-l 
pe Aron Cotruş, care colaborează cu trei poezii. La fel se 
întâmplă şi la proză, unde, cu excepţia lui Ion Agârbicea-
nu, peisajul este dominat de nulităţi.  Cu aceştia, evident 
că  N. Iorga nu putea crea o „primăvară literară”, precum 
odinioară la vechiul „Sămănător”. Aşa se întâmplă pe tot 
cuprinsul anilor următori, eşecul lui în această direcţie 
fi ind unul răsunător. Lui Agârbiceanu paginile revistei îi 
sunt mereu deschise. Dacă avem în vedere că prozatorul 
ardelean publică aici mai multe schiţe, nuvele, povestiri, 
cum ar fi   Scene din Ardealul de zi, În ajun, Cu maşina, 
Casa părăsită, Zăpada, Ploaia, Războiul vântului, Norii, 
Bunica, Denii, Coliba, Codobatura, scene din „Faraonii”, 
dar şi mai multe articole. Pentru a da greutate colaborării 
sale, cunoscutul istoric îi realizează un portret dintre cel 
mai atrăgătoare, realizat cu ocazia întâlniri lor la cursurile 
de vară de la Văleni. In timpurile acestea de contestări şi 
urgii, I.Agârbiceanu i se prezintă istoricului cu „însuşi-
rea de a fi  în adevăr un om al lui Dumnezeu, un perfect 
om al lui Dumnezeu. Aşa e în frumoasa-i fi gură, amin-
tind a marilor călugări iluminaţi din secolul al XVIII-lea, 
în ţinuta-i modestă şi demnă, în căutătura-i care privind 
binecuvântează, în emoţia stăpânită a glasului deprins să 
cânte slava Celui Prea-Înalt. Se poate oare ca aşa ceva să 
recomande pe un scriitor în vremea când Arghezi se caţără 
pe sârme, când Peltzii zugrăvesc ce e Ţara Românească 
şi pedantismul stupid şi pretenţios al Lovineştilor sună 
clopotul panoramei?” Spre edifi carea talentului oferă un 
citat dintr-o superbă descrierea satului, demonstrând prin 
aceasta că Agârbiceanu nu poate fi  cotat un scriitor „fără 
stil”. Din păcate puţine pagini din cuprinsul revistei „Cu-
get clar” te obligă să te opreşti asupra ei. Singurul lucru 
care îi reuşeşte din plin este acela de a se face de ruşine. 
Cu o tolbă mereu goală, cu colaboratori mediocri, dile-
tanţi şi veleitari, toată acţiunea sa a fost sortită eşecului. 
Chiar pescuirea de texte aşa-zis compromiţătoare, prin 
care voia să pună la zid poezii „pornografi ce” descoperite 
în întreg spectrul revuistic naţional, şi pe criticii literari 
care au lăudat astfel de autori nu face decât să încarce 
paginile revistei cu tot felul de false probleme, care nu 
reuşesc să stârnească interes. Dimpotrivă, revista lui n-a 
stârnit decât ilaritate şi oprobriu general. Asta pentru că, 
de mai multă vreme oploşise sub pulpana sa un ins de o 
moralitate îndoielnică, Nicolae Georgescu-Cocoş, pe care 
l-a ridicat la un moment dat la rangul de director literar la 
„Neamul românesc” şi care era întrebuinţat doar pentru 
a spurca numele cele mai venerate ale literaturii române, 
prin parodii, epigrame, imitaţii şi texte polemice, urmărin-
du-se astfel desfi inţarea tuturor duşmanilor personali ai lui 
Iorga. „Torţionarul” Cocoş a fost crescut cu grijă de Iorga 
pentru a fi  destinat celor mai josnice campanii denigratoa-
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re, principala direcţie fi ind îndreptată împotriva scrisului 
arghezian, căruia i se rezervase rubrica „Literatura... ne-
bună” din paginile revistei. Încă de la primul număr, Co-
coş semnează o parodie la poezia argheziană „Ora târzie”, 
intitulată „Clipa nurlie”, prin care se dorea compromiterea 
poetului. Tot aici, N.Iorga îşi încearcă puterile în epigra-
mă, oferindu-ne o mostră de haz involuntar: „Sărmana 
noastră poezie,/Făcută de trei Văcăreşti,/Menită deci a 
fost să vie/Cu tine iar la Văcăreşti”. Nu există număr în 
care „cancerul” arghezian să nu fi e tratat cu vitriol, sodă 
caustică şi sare grunzoasă, în aşa fel încât  statura lirică şi 
intelectuală a acestuia să fi e împroşcată de jos până sus 
de invective şi dezaprobări de tot felul, încât din textele 
adunate de peste tot se poate alcătui o adevărată antologie 
a spiritului critic şchiop şi lipsit de humor al lui N. Iorga şi 
se poate trasa în acelaşi timp drumul unui poet iubit,  ad-
mirat şi imitat de numeroşi confraţi, căruia i se recunoaşte 
de către aceştia rolul de lampadofor liric prin acordarea 
Premiului Naţional de Poezie.

În amnezia sa istorică, Iorga face un mare pas îna-
inte, atunci când în 1934 va da la iveală „Istoria literaturii 
româneşti contemporane”, în care vădeşte o obtuzitate cri-
tică greu atins în raport cu nivelul de dezvoltare al poeziei 
contemporane, văzut printr-o grilă de platitudine şocant. 
In centrul construcţiei sale se afl ă curentul sămănătorist, 
care ar domina, prin prelungirile interbelice, întreaga via-
ţă literară românească, care s-ar hrăni din „Lupta cu mo-
dernismul”, ai cărui reprezentanţi sunt prezentaţi în note 
deosebit de critice. „Cuvintele potrivite” „cuprind /tot/
ce poate fi  mai scârbos ca idee în ce poate fi  mai ordi-
nar în formă”; un roman al lui Ion Minulescu ar conţine 
„o colecţie de înjosiri pentru sine şi de înjuru-i”; Bacovia 
se prezintă cu un „biet ritm fl eşcăit” de „suspine şi mor-
măieli”; Blaga „se pierde în ciudăţeniile cele mai riscate 
ale literaturii bolnave, prezentându-ne uneori cu  imagini 
dezgustătoare tainele naturii”, iar T. Arghezi este un fel de 
culme a mojiciei literare. Cu aemenea caracterizări, arun-
cate din vârful peniţei, fără o stăruinţă mai îndelungată 
asupra operei, Iorga nu face decât să-şi semneze singur 
condamnarea la indiferenţă. Se poate observa cât de colo 
că toată cartea este pornită din ranchiună şi din dorinţa de 
ripostă, aşa cum arată declaraţia fi nală: „Autorul acestei 
cărţi, care n-a capitulat niciodată înaintea obrăzniciei mo-
delelor de împrumut, va continua să creadă în acest bun 
simţ până la sfârşit”.

Neaderenţa structurală a lui Iorga la ritmul de viaţă 
contemporan era demult  testată, dar acum manifestările 
sale în acest sens iau forme virulente, tot ceea ce nu cores-
pundea normelor sale de a privi rostul literaturii, cel etnic, 
cultural şi etic fi ind respins apriori, în locul marii falange 
de poeţi novatori interbelici gustul său rămăsese blocat 
tot la I.U.Soricu, I.Popescu-Pajură, la Ştefănescu-Vultur 
sau Gh.Săpunaru. Alt gaz pe foc va turna în torţa sa deja 
mult infl amată apariţia în 1936 la Editura Fundaţiilor a 
ediţiei defi nitive de Versuri, sub patronajul lui Al. Rosetti, 
ceea ce a declanşat spiritul resentimentar al lui Iorga, care 
califi case volumul, într-un articol din „Facla”,  drept „cea 
mai vulgară pornografi e”. Ediţia se voia o recunoaştere a 
calităţilor expresive ale poetului Arghezi, care împlinea în 

acel an 40 de ani de la debut. Imediat Iorga reacţionează 
rostind conferinţa „Boala literaturii noi”, în care respin-
gea dreptul acestuia la sărbătorire. Alte două evenimen-
te vin să se adauge întâmplării. Academia, purcezând la 
noi alegeri de membri în mai 1936, Eugen Lovinescu îşi 
depunea şi el candidatura, respinsă evident în favoarea 
lui A.C. Cuza şi a altora, fapt  care i l-a determinat pe 
Al.Rosetti, într-un interviu, să socoată Academia drept o 
instituţie reacţionară şi învechită. In aceste condiţii, un alt 
acolit al lui Iorga, Al.Brătescu-Voineşti, va pune chestiune 
în plenul Academiei, creind astfel o adevărată problemă 
la nivel naţional, mai ales că era pe tapet şi cazul lui Geo 
Bogza. A fost un moment care a făcut să vuiască toată 
presa, cu argumente pro şi contra, în care Iorga a fost făcut 
zob. Majoritatea  intervenţiilor au solicitat şi conducerii 
Societăţii Scriitorilor Români să intervină în chestiune, iar 
polemicile nu s-au domolit multă vreme, ci, dimpotrivă, 
au avut ca rezultat o creştere a simpatiei publice a poetului 
„Cuvintelor potrivite”, aşa cum a declarat Eugen Ionescu 
(fost anterior în cealaltă tabără): „Acuzat de pornogra-
fi e, imoralitate şi alte bazaconii de către profetul nostru, 
d.Tudor Arghezi trezeşte toată dragostea noastră pentru el, 
toată revolta noastră pentru absurdele acuzaţii”(„Facla”, 
29 iunie 1936). Replica cea mai inteligentă a venit din 
partea lui E. Lovinescu, prin capitolul ce i l-a consacrat 
poetului în „Istoria literaturii contemporane” din 1937, 
ceea ce a sporit şi mai mult furia lui Iorga şi înmulţirea 
atacurilor sale anti-argheziene din „Neamul românesc” 
şi „Cuget clar”. Serialele contra poetului au luat formele 
cele mai năstruşnice, începând cu spicuiri de texte critice 
din presa vremii şi continuând cu şopoteli, scrâşnete din 
dinţi, însăilări de riposte, şarade, imitaţii, parodii şi tot 
felul de invective concepute de Cocoşul furios din ogra-
da iorghistă, N.Georgescu, care se va simţi chemat s-şi 
adune modestele cucuriguri într-o carte separată, garnisită 
cu citate din  rostirile publice al lui Carol al II-lea, numit 
peste tot „Voevodul Culturii”, cu scopul vizibil de a atrage 
de partea sa ofi cialităţile. Cartea, intitulată „Literatura de 
scandal”(1938), este o colecţie de gaguri răsufl ate, impo-
sibil de luat în serios în afară de Iorga, care se compromi-
te încă odată, prefaţând imunda producţie şi lăudându-l 
pe combatant pentru curajul de a fi  luptat „contra prostiei 
năvălitoare” şi de a fi  exprimat „dezgustul stârnit în toa-
tă lumea care primea zădărnicia unei gloriole fabricate în 
anume subsoluri de ziar fără să cunoască infecţia ce este 
dedesupt”. 

O altă idee nefericită a istoricului este aceea de a-l 
aşeza pe acest Cocoş în rândul criticilor vremii, deoarece 
acesta „a îndeplinit funcţia de critic literar mai bine decât 
o bancă de universitari cu îndreptarea greşită”. Intervenţia 
lui Cocoş se asortează mai degrabă cu lupta unui cocoş 
de mahala aruncat în arenă spre a încălca toate regulile 
unui duel literar cinstit, deoarece, pentru discreditarea ad-
versarului va apela la cele mai triviale porecle, cum ar 
fi  Bardul Tărâţă, Foloştoacă, Dansatorul pe cadavre, Por-
cofonie, etc. Opera combinată a celor doi, Iorga-Cocoş a 
atins acum marginile ridicolului literar, şi e păcat ca în 
locul studiilor serioase de istoria neamului de care aveam 
nevoie, personalitatea uriaşă a lui Iorga s-a împotmolit în 

astfel de zmârcuri. Prin patima ieşită din comun pe care o 
pune în slujirea unei cauze atât de mici, el a riscat şi opro-
briul public asupra propriilor sale gazete din acest timp, 
„Neamul românesc”, „Neamul românesc pentru popor”, 
„Cuget clar”, care,  şi-au abandonat menirea de bază spre 
a se transforma în simple câmpuri de tragere ale artileriei 
sale învechite. Astfel, producţia literară din „Cuget clar” 
poate fi  redusă în esenţă la colaborările lui Iorga, cu ver-
suri şi intervenţii critice şi  la cele ale lui Agârbiceanu, 
singurul scriitor important pe care istoricul îl suportă pe 
lângă sine, prezentându-l cititorilor săi. An de an, acesta 
îl va seconda de aproape pe Iorga la „Neamul românesc 
pentru popor”, scriind articole pe cele mai diverse teme, 
dar fi ind prezent şi cu o bogată producţie epică în mai toa-
te revistele iorghiste. Temele atacate de Ion Agârbiceanu 
în aceste articole sunt departe de a fi  fost de actualitate, ci 
mi degrabă sunt un refl ex al politicii culturalizatoare a As-
trei transilvănene, extinsă acum dincolo de Carpaţi. Dar 
Agârbiceanu refl ectă în atitudinea sa moralizatoare şi et-
nicistă punctul central de care Iorga avea nevoie, de aceea 
a fost folosit  în redutele acestei publicaţii, spre a se vedea 
măcar că are de partea sa un scriitor impus. Mai târziu, 
Şerban Cioculescu, afl at în polemică cu D.Caracostea, se 
va folosi de prilej spre a replica: ”Mulţumească-se d. Ca-
racostea (emeritul pedel) cu deliciile prozei agârbiciene: 
limita intuiţiei sale didactice”(„Revista română”, martie 
1942).

În „Bătălia” Arghezi” (titlul  unei cărţi de Dori-
na Grăsoiu din 1984), momentului Iorga ar fi  trebuit să 
i se rezerve un întreg capitol. El ilustrează, într-un fel, şi 
moravurile literaturii române, privind inconsecvenţa şi 
inconstanţa critică, dar şi limitele celor chemaţi să dirigu-
iască această literatură şi s-o aşeze în albia ei fecundă. In 
timp ce „Cuget clar” intra într-o tot mai acută şi amnezică 
uitare de sine, membrii de seamă ai tinerei generaţii au 
strâns rândurile în jurul lui Arghezi. Mai toată presa s-a 
alăturat celui ostracizat, în cuvinte care nu-şi mai reţineau 
laudele. Aşa, de pildă, Pompiliu Constantinescu, într-un 
articol bilanţ cu privire la literatura anului 1936, nu pu-
tea să nu remarce creşterea valorică a poetului, scriind:  
„D.Arghezi, sărbătorit de unanimitatea criticii şi hulit de 
minoritatea anti-critică, în al patruzecilea an de activitate 
scriitoricească, o dată cu strângerea într-un volum unic şi 
într-o ediţie  critică a Cuvintelor potrivite, a Florilor de 
mucigai şi a Cărticicăi de seară, este încă o forţă neepui-
zată şi o ingenuitate verbală uimitoare. Versurile publica-
te în „Revista Fundaţiilor Regale” şi viziunea sarcastică 
a „Cimitirului Buna Vestire” l-au ţinut într-o actualitate 
neştirbită. Şi dacă însăşi campania ce se duce împotrivă-i 
este un fel de omagiu al prostiei adus talentului, nu poate 
fi  o dovadă mai vie despre obsedanta sa personalitate”. 
Mai trist este că această campanie neinspirată dusă îm-
potriva „pornografi ei literare” a antrenat în vârtejul său şi 
alte nume de frunte ale noii literaturi, inclusiv Geo Bogza 
sau Mircea Eliade. Acesta din urmă s-a văzut suspendat 
de a catedră, iar campania dusă împotriva lui a căpătat 
forme de-a dreptul odioase. Valurile acesteia s-au resimţit 
până târziu în timp, trecând chiar peste marginile anilor 
1939-40, şi sfârşindu-se defi nitiv doar o dată cu asasina-
rea mişelească a lui Iorga din 194o. Dar despre „cazul 
Mircea Eliade” vom vorbi cu altă ocazie.

Mangalia

În fiecare dimineaţă mă trezesc pescăruşii ţipând 
pe acoperiş.
Mă gândesc că marea, în sfârşit, e-atât de aproape.
Dincolo de fereastră furtunul se strecoară grăbit 
printre şirurile înalte de plante cu frunze mari
şi flori roşii.
Cu toate acestea, strada pare că doarme cufundată-n tăcere.
Între pereţii albi, privesc perdeaua de pânză albastră
Ş-aştept, aştept răbdătoare să intre pe geam   
mirosul cunoscut de cafea…

Balcic

Am căutat şi eu îndelung visatele creste albe de calcar
spre care suiau cândva legănat măgăruşi. 

N-am găsit nici terasele turcilor, cu poeţii lor visători.
Astăzi nimeni nu  pictează ceru-alburiu şi marea senină.

Lângă ţărm pescăruşi se strâng hoarde şi vânează din zbor
bancul de peşti argintii. Apa se tulbură pentru o clipă şi-atât. 
Glasul lor sparge liniştea zilei, iar marea duce cu sine, tăcută, 
o altă poveste despre viaţă şi moarte.

Balcicul astăzi e-o o mare de doruri şi şoapte 
alergând ca nişte umbre pe aleile castelului vechi.

Şi pietrele-acestea, cu urmele lor săpate adânc,
pietrele peste care  susură molcom apa limpede a fântânilor…  

Departe, marea nesfârşită şi calmă se uneşte cu cerul. 
Noaptea coboară încet peste mine şi peste toate.
Simt cum îmi umple nările mirosul puternic de aer sărat.

La castel, vântul mângâie crengile copacilor bătrâni.

Mariana Al. SalehMariana Al. Saleh
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Autor până acum al piesei de teatru „Năravu’ 
Național” (2009), „inspirată din mofturile și năravuri-
le personajelor lui I. L. Caragiale”, NICOLAE BUN-
GET debutează în proză cu Întâmplări de nicăieri, carte 
ce atrage atenția serios asupra unui prozator de mari 
disponibilități  creatoare. În prefața intitulată „Condiția 
geniului”, criticul literar Lucian Gruia se oprește asu-
pra acestui aspect tematic, cu observația că tema, de 
substrucție și mare circulație romantică, este tratată cu 
mijloace moderne. E vorba, în general, de o construcție 
narativă în care realul se întrepătrunde, în complica-
te elaborații, cu fantasticul. Pornind de la o situație 
obișnuită, prozaică, banală, autorul trece, aproape im-
perceptibil, de la un moment dat, aproape fi resc, pe alt 
portativ (problematic, desigur) al narațiunii, într-un alt 
palier evenimențial. Este marea lecție a prozei fantas-
tice, mai exact zis, a realismului fantastic, pe care Ni-
colae Bunget se pare că a asimilat-o în mod destul de 
personal, prozele sale având specifi cități și diferențieri, 
dar ți un antren narativ susținut, ajutat de dialoguri vii, 
naturale, proporționate (prin care personajele își asumă 
„problematica” fantasticului cu acel aer de mister natu-
ral, congener, mundan) și de descrieri expresive, adică 
sufi ciente pentru a nu deveni inutile.

Citind „CAMARAZII”, prima povestire scrisă 
în manieră „ionică”, adică la persoana întâi, m-a iz-
bit o anumită similitudine cu romanul lui Dino Buz-
zati, Deșertul tătarilor (cu siguranță, autorul a frec-
ventat proza unor Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia 
Marquez, Paolo Coehlo, poate și Kafka ori  Bulgacov). 
Iată „mica oază singuratică, pierdută în singurătatea 
aurie a deșertului”. Aceasta este „Oaza Morții”, situată 
în plin deșert, dincolo de orașul care-și trăiește impa-
sibil viața din plin și în care s-a mutat și Locotenentul, 
lăsându-l acolo, în deșert, pe Soldat să lupte singur și 
cu devotament orbesc împotriva Morții. „Nu  te pot lua 
din oaza morții și nimeni nu te poate lua” îi face cu-
noscut Locotenentul mutat la oraș, dar care, conform 
regulamentului aprobat de Guvernator, îi aduce la două 
săptămâni un pachet strict cu hrană și, din cauza crizei, 
tot mai puțină muniție... Afl at aici ca să apere Orașul 
„de năvala deșertului care aduce Moartea”, Soldatul 
este un predestinat, iar vigilenta sa pază se constituie 
ca o fabulă a luptei împotriva morții.

În desele asalturi ale Morții asupra Oazei în-
grădite cu sârmă ghimpată, Soldatul se dovedește 
brav și  destul de efi cient, ceea ce constituia un pri-
lej permanent de mândrie pentru urbea cufundată în 
plăceri. În rumoarea orașului se conștientiza tot mai 
mult faptul că „datorită acestui soldat orașul reușea să 
supraviețuiască”, iar „soldatul era un super-om care, 
după ce va învinge Moartea, va veni victorios în oraș 
redându-le libertatea”. Zvonurile și cântecele mahala-
lelor, ajungând până în centrul orașului, situat la 80 de 
mile în deșert, dădeau cu tifl a stăpânirii, de vreme ce 
năpăstuiții de aici doreau să se considere „camarazii 
soldatului”... O fraternizare ce nu poate fi  pe placul 
Guvernatorului, care cere ordine, disciplină și supune-
re. Invocând ivirea unui caz de lepră, autoritățile in-
terzic pătrunderea în deșert. Cu toate astea, o femeie 
este adusă și lăsată aici, mai mult moartă decât vie, de 
Locotenentul care se pierde în noapte cu treburi. Îngri-
jită de soldat în strâmta lui cazemată din Oaza Morții 
străjuită de palmieri înalți și frunzoși, Lady își revine 
și, în fabulația ei prodigioasă, rămâne decepționată de 
asprimea dezumanizată a omului mereu cu mâna pe 
armă, care nu este altul decât „adevăratul soldat din 
Oaza Morții”. Explicându-i că nu poate trece dincolo 
de borna kilometrică („Dacă fac un pas mai departe 
sunt dezertor”), soldatul va fi  ispitit de Femeia care 
dorește să-i fi e „camarad”, în interesul evadării ei din 
acest loc fatal. „Acum încep să cred, spune soldatul, 
că lupta mea are un sens. Acum cred că știu pentru 
ce lupt”. Dar în acest timp al „îmblânzirii/dezmierdă-
rii” soldatului (ce ne amintește de vestita „Epopee a 
lui Ghilgameș”, în care sălbaticul viteaz Enkidu este 
umanizat de o hierodulă), Moartea dă târcoale, întune-
când oaza cu mantaua ei... Stârnindu-și „coasa turbată” 
împotriva nisipului și palmierilor, Moartea îngenun-
chează natura și aruncă cu napalm asupra celor doi ca-
marazi, care, părăsind cazemata, se refugiază în deșert.

Femeia va fi  salvată la timp din ghearele Morții, 
dar soldatul trecuse dincolo de linia stabilită și acum 
„era un dezertor”. Arma care-i asprise mâna fusese 
înghițită de nisip și, pe când conversația îi apropia din 

ce în mai mult pe cei doi, apare de niciunde „patru-
la deșertului”, care-i legitimează. Constatându-i-se 
condiția de „dezertor”, este lăsat „să crape în deșert”, 
conform uzanțelor militare, în timp ce femeia, după 
ce-l lăsase fără bidoanele cu apă, sare „cu zvâcnituri de 
șarpe” în mașina patrulei, pierzându-se în deșert.

Crezând că se mai poate salva, Soldatul o luă 
fugind disperat spre oază, în timp ce Moartea în urmă-
rea „plictisită de încăpățânarea” acestuia. În goana lui 
halucinantă, soldatul nimerește de-a dreptul în Orașul 
cuprins frenetic de un carnaval cu „măști stupide”. Re-
gele Carnavalului îl descoperă cu ajutorul sărbătoritei 
și soldatul va fi  deferit Curții Marțiale, care „judecă ca-
zul cu cea mai mare viteză”, hotărându-se „să fi e spân-
zurat!”. Moment în care intervine Ofi țerul (cel care 
ținuse legătura cu el, aducându-i hrană și instrucțiuni, 
în schimbul rapoartelor zilnice), explicându-le că aces-
ta este „soldatul din oaza morții” și că „dacă-l omorâți, 
ne înghite deșertul”. Dar, fi at justitia, pereat mundus, 
cum ar zice Ferdinand I de Habsburg (1563–1564), 
întemeietorul monarhiei austriece, rege al Boemiei şi 

al Ungariei (1526), împărat germanic de la 1558 la 
1564, fratele mai mic al lui Carol Quintul... Așa că 
soldatul este condamnat din nou, de astă dată la...locul 
de muncă, însă lipsit de alimente și muniție. Desigur, 
expulzat în Oaza Morții, lipsit de orice posibilitate de 
apărare,  acesta nu are decât să se predea Morții.

După câteva zile, însă, „urletul bătăliei se 
năpustește pe străzile orașului”, semn că soldatul că-
zuse la datorie. Am insistat asupra povestirii Camarazii 
tocmai pentru a ilustra modul cum autorul își orches-
trează textele, cu o inepuizabilă și imprevizibilă mo-
tivare a gesturilor și secvențelor narative, dar și cu un 
simț sigur al compoziției în ansamblu. Fantasticității, 
desigur cam exotice, din „Camarazii” (dacă mai poate 
opera un asemenea criteriu în cazul prozei fantastice), 
i se contrapune o viziune mai localizată, de deltă 
dunăreană, în VIDMA, scrisă la persoana întâi și care 
dezvoltă mitul privitor la „știma apelor”, al Sirenei sau 
Ondinei. Este aici ceva din Vasile Voiculescu (Pescarul 
Amin, Lostrița). Vidma este acel spirit malefi c al apelor 
care își alege oamenii („bântuie prin locurile astea de 
la începutul lumii și numai ea știe de ce îi alege pe cei 
mai buni dintre noi și îi rupe de oameni”). Cei aleși 
de aceasta dispar fără urmă, iar când apar ...sunt deja 
nebuni, adică se dovedesc cu mințile rătăcite, ca fostul 
pescar („un om de ispravă ce plănuia să facă lucruri 
nemaiauzite și nemaivăzute”). Florea dobândise un 
fel de „zâmbet al revelației”, iar glasul lui „ține urgia 
dincolo de hotarul satului”...

NNICOLAE ICOLAE BUNGET:BUNGET:

„ÎNTÂMPLĂRI DE NICĂIERI”
(Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011)

Vidma exprimă „altceva decât moarte”, de ace-
ea protagonistul merge benevol către ea, sub îndruma-
rea lui Florea, care-l previne că, în vreme ce urmașii 
o să-l înțeleagă, „contemporanii tăi o să te creadă ne-
bun”.

Nu știu dacă și aici ar fi  vorba de tema „geniului 
neînțeles”, cu siguranță însă proza trimite la individua-
lizarea unor destine „alese” în relație cu lumea în care 
trăiesc. E vorba de o temă mai generală, a fatum-ului 
și a „celor aleși”, dincolo de imperativele imanentiste 
ale vieții și existenței în orizont profan. Tocmai aici 
intervine fantasticul, ca „spărtură” în real (R. Coillo-
is), ca „abatere” în idealitate de la condiția mundană. 
Astfel de oameni „aleși” își duc existența „întru mister 
și pentru revelare”, cum ar zice Lucian Blaga în fi lo-
sofi a culturii...  De aici ideea de uimire, de mister, de 
imposibilitate rațională de a elucida noul sistem de 
semnifi cație, care ar ține de „sacru”.

O altă proză, ȚEPOSUL, trimite la un fantastic 
așa-zis macabru, căci protagonistul este locuitorul unui 
cavou („vila cu cruce”), care creează fl ori imortele, de 
o „frumusețe nepământeană”, tot mai vii, colorate și 
parfumate pe zi ce trece, pe care le vinde oamenilor 
prin paznicul cimitirului, Moroiu, numit astfel din ca-
uză că „a scăpat necompostat șapte ani la rând” (adi-
că cu inima neînțepată „ca la vampir”). Îmbrăcat cu 
pelerină, purtând joben și baston, Țeposul îi sperie pe 
eventualii vizitatori la ore nepotrivite. El este creatorul 
„fl orilor care nu mor niciodată”. „Te pomenești că oi 
fi  geniu și eu nu știu”, îl apelează cu dispreț paznicul, 
a cărui bunăstare prospera cotidian pe seama „Floraru-
lui”. Paznicul nu înțelege de ce fl orile create de acesta 
„nu mor niciodată”, el se dovedește pur și simplu un 
profi tor de pe urma acestui „strigoi”. Părăsind cimiti-
rul, într-un moment când paznicul ațipise, Țeposul își 
oferă buchetul de ghiocei unei tinere palide, abrutizate 
de partener, în care se va trezi, însă, cheful de viață. 
Odată cu „fericirea” cuplului, Țeposu moare, ceea 
ce sugerează că „fl orile eterne” readuseseră pe tână-
ra ofi lită la viață, dar viața nu era decât o coborâre în 
moarte, o anticameră a acesteia... Proza amintește de 
romanul arghezian „Cimitirul Buna-Vestire”, ba chiar 
de unele pasaje din „Maestrul și Margareta” de Mihail 
Bulgakov.

Este și aici, ca și în „Vidma” ori „Camarazii”, 
aceeași temă, a luptei împotriva Morții, a aspirației 
către un ideal al absolvirii și transfi gurării condiției 
existențiale. Iar dacă în Țeposul vedem și o expresie 
a impurului, ca sinteză de sacru și profan, atunci am 
putea vorbi și de trionticitatea hierofaniei din scrierile 
lui Mircea Eliade, un alt mare reper în proza de această 
factură.

În ultima povestire, INFINIT, linia de demarcație 
dintre cele două lumi este mai transparentă. Între oraș 
și dincolo de el există o „barieră”, iar paznicul barierei 
este convins că „voi muritorii sunteți fericiți pentru că 
ajungeți și la altceva decât ceea ce ați fost”. Dincolo de 
barieră nimeresc, animați de o singură dorință, și cei ce 
vor „să fugă din gloată”!... Este și cazul protagonistu-
lui, căruia i se refuză „trecerea”, neavând deocamdată 
bilet „valabil”...

Aceeași temă a „destinelor alese” se insinuea-
ză și aici. Ideea că soarta omului este una predestinată 
și că acesta nu e, deci, decât o jucărie neputincioasă 
în mâna destinului, se face mai simțită. Povestirea 
putea să exploateze mai bine tema „barierei”, într-o 
motivație mai coerentă a secvențelor.

Cartea dlui Nicolae Bunget este mai mult decât 
promițătoare. Ea recomandă un prozator care și-a gă-
sit deja drumul, dar, între atâtea moduri de creație în 
spiritul realismului fantastic și magic, este foarte greu 
să-ți rotunjești un anumit chip, să-ți impui o formulă 
proprie. Deocamdată, prozele acestea anunță un pro-
zator de registru grav, fi xat pe simboluri generale și 
de largi disponibilități creatoare. Să-i acordăm toată 
încrederea în perfecționarea metodei sale epice și în 
rotunzirea unor mari izbânzi. 

Desigur, aceste „Întâmplări de nicăieri”, cu 
aerul lor de gravitate atemporală, trebuie să-și capete 
identitatea unei diferențe specifi ce.

Crescat et fl oreat!
Mircea Țiu MIHĂLCESCU
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Iona
Marea de acolo stăpânită de chiţii,
în mărime se aseamănă cu cei mai înalţi 
munţi,
turbure Doamne, a uitat vârşa şi piatra,
ochii gemeni privind spre pământ.

Chiţii rămân în hotarele lor,
nu vatămă insule şi se întorc
în lăcrimări, cum în marea indiană.

În strâmtori, oraşe şi patrii străbune,
în rânduirea de-o lege,
iar casele, acolo, lipite cu nori mereu,
în larg fără străjeri şi fără turnuri.

Sărbătoarea cu viespi 
Teatrul - o adâncire în crini
dar ceva mai întreg
ca liniştea-n cămaşa de copil.

Dar mai aproape o zăpadă a zeilor.
Adoraţie.
Poate sângerează în cer.

În dimineţile cu lumina înaltă
împart măslinului copilăria la munte.

Sărbătoarea cu viespi 
Şi în altă zi s-a arătat soarele,
de la şes două pulberi
extrase din nisipul râurilor.

Strigăte pe albii magneţi de primăvară.

Tot un zeu m-a învăţat
o scriere a frigului, precum eu însumi.

Cu mult mai învingător 
decât al zarului punct. 

Sărbătoarea cu viespi 
Frapiere de argint, promoroacă,
bătută ramura măslinului.
Într-un cerc minuscul întunericul.
Iar lumină e laptele naşterii
şi îi cer iertare.

Minereu: un promontoriu ceaiului verde,
eu îl aud cum sprijină aerul în şolduri.

Din afară ninsorile pe tobe,
aproape ca un os de miel.

Sărbătoarea cu viespi 
Am văzut stelele căzând fără voie

şi am văzut stele dorind să cadă cu voie,
dar neputând.

Un saţiu era lumina, pe ninsori
curate asemenea celui ce a respins trupul,
totul fiind dăruit cu sânge şi sucuri.

Oamenii veneau la fixarea chipurilor,
îngrijeau straturile de crăiţe:
cel dintâi se asemăna luceafărului,
al doilea lunii pline.
Cei născuţi fameni aveau gândul ca un 
cuţit
care ne minunează.
Sărbătoarea cu viespi 
O corabie singură ca picătura de apă,
bune temeiuri, aşa glăsuiesc  vechile ca-
lendare,
căci ar fi minune să vină în lume
într-un nor de aromă, 
mâinile tuturor ar urca să altoiască 
măslinul sălbatec, cel bun,
inima sau harisma undeva mai departe,
pe trup, cum un belciug.
Iar scărarul sub lumină tace,
umblă noptatec, aproape maică dulceţii.

Sărbătoarea cu viespi 
Taină cu privire la mine, pâine simplă
în care s-a conentat existenţa,
privirea curată la cer, energia,
ce trece ca un abur în vid,
maici şi fiice îndepărtate  cum stelele,
încât nu pot fi văzute,
dar li se simte parfumul:
ascunde-te puţin şi fă-te necunoscut!

Sărbătoarea cu viespi 
Floare morală scăldată în parfum de or-
hidee,
fericiţii n-au altă dorinţă acum
în afara unui râu de sânge ceresc,
generozitate de furnică, un omor
neaşezat în materie, temelie greşită.

Sărbătoarea cu viespi 
E adâncul intens în fructe,
seva şi faguri nematerialnici
pentru albine la lumină.

Ieşire neîntreruptă, încât dă floare sal-
via,
luna şi două trupuri,
aerul dintre ele fiind mai proaspăt
decât această lume
pe umerii maicii ei: extaz!

April în Carthagena
Un vişin dulce în calea poetului
abur cu gât de lebădă în april
ordine turburată de înrămarea acestei 
privelişti.

Şi prieteni am aflat un cuvânt
anume şi potrivit ca într-un pahar vinul 
nostru
vă îngădui o căutare la faţă
pe-o haină de-a mea să odihniţi genun-
chii.

Şi aici vom trăi şi rămânem peste noapte
urcăm sfetnici ai mei lumini puţine ca 
degetele
marea se ascunde în naşterile lumii
de cerul pufos s-ar vrea nedeflorată.

April în Carthagena
Şi prieteni ai  mei clădesc peste pietre, 
înalţă
mâinile într-o mireasmă a nopţii
armuri sângerate din vechi pergamente
înaintea mormintelor din afara oraşului.

Trebuie să ştiţi vocea călăuzului:
Se ridica uşoară  la cer ca o femeie tânără
în pupilele căreia se ascunde
ruga întoarcerii acasă.

O, ritualuri de spălare a cetinii
domniţa  unui castelan pedepsit.

Haină
Alerg la colţişorii de trestie
prea-fericit, răsfrângere a sângelui de 
pământ,
prin mâini văd cu desăvârşire la cer
şi numai mie, redându-mă.

Doamne, al râului şi în spin de trandafir,
şi mă ţii în palma ta, şi mă ierţi
gândului care m-a minunat,
şi nu pot pricepe dintr-o haină de cristal.

Lupoaica
Frunţile noastre amintesc păsări ador-
mite
una în alta,
înmulţind nemilostivirea - îndelung, di-
nainte,
pot numi ziua veşmântului alb,
buruiana stârnită sapă amurgul
cu fântâna de sânge,
lumina-i preschimbată în lupoaică sătulă
de propriul părinte, încă al cătunului
şi peste poienile umezite de sihăstrii.

Vom sta o vreme ca arătarea soarelui
închipuind cetăţi cu vulturi însoţitori
apei de împrospătare la oşti,
către toamnă - insecte adăpostite de 
ploaie, 
schimbate pe-o cupă cu ţipătul orei din 
turn,
unghiile fiind în pântecele mamei.

Mărturisitor
Poemul se taie pe trupul tău
şi se întinde peste sufletul tău.

Zece căţele de lup în vremea naşterii,
în starea de linişte,
şi să-i dai ajutor cuvântului,
cum i-ai da lui Dumnezeu!

Totul
Aducerea aminte a mea o regăsesc
în naşterea altuia.

Mamă, dacă mă ştii
haruspice care la moarte ar renunţa.

Mărturisitor
Poate îmi vei păstra amintirea înecatului 
în mare.
Când veghează cineva un diamant
în scorburi de iarbă ascuns,
o secure taie statui întunericului
linia vremii se amestecă în mlaştini
vicleană ca botul unu băutor de soma.

Tot nemişcat mi-e pasul, pătimesc atent
în urma plină
vitruviind un cor de lacrimi.

Toiag şi floare, mare lumină
Deal cu copii purtând sfeşnice ţâţe,
scrâşnirea şi plânsul, sărutările,
grindina, bubele, norul de lăcuste,
vulturul cu aluat în sânge.

Toiag şi floare, mare lumină
când, legaţi la gură, 
caii de aur treieră rouă.

Lumină supusă pe o piatră 
Ar trebui găsită o dimineaţă
pentru ochi umezi,
o cetate ar trebui găsită
pentru pasul desculţ al omului acela.

Omul interior
Se duc oamenii să admire munţii înalţi
şi braţele largi ale stelelor. Alt sanctuar
găsesc în curgerea lor.
Când ştiu cât de departe sunt
se părăsesc pe ei înşişi.

Omul cu ochii deschişi 
Se întind ca nişte nazireturi
ca nişte asperităţi de sânge şi miere
ca nişte copaci de aloe însămânţaţi în 
trâmbiţe
ca nişte cedri de lângă ape.

„ca vulturul care îşi scutură cuibul
zboară deasupra puilor
îşi întinde aripile, îi ia,
şi-i poartă pe penele lui”

îndoaie genunchii se culcă
întocmai ca o leoaică
pe o manta frumoasă de şinear.

Maria
Iar Maria plângând aştepta la mormânt 
afară,
auzea psalmii pădurilor de eucalyptos, 
liniştită şi limpede ca somnul maicilor 
carmelite
cu doi crini de miracol.

O, cobora fruntea soarelui în lama unei 
săbii arabe,
de şase ori înfăptuise sărutul hainelor
şi pe când plângea mormântul o privea 
în ochi
lacrimile herborisau în crizanteme.

Noi ridicam case logosului
în ghetsimaniile cele de pe lângă râuri, 
urmele lui care căutau să scape
cerşeau iertare unicornului. 

ALEX GREGORA
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Prin Decizia nr. 21 din 29 oc-
tombrie 1981 a Comitetului Județean 
de Cultură Gorj era înfi ințată Asociația 
Culturală „Alexandru Ștefulescu”, al 
cărei președinte (fondator, de altfel, 
al Cenaclului „Sănătatea”) era regre-
tatul dr. Smarand Alexandrescu, iar 
președinte de onoare renumitul cardi-
olog Ilarie Popescu, devenit și el amin-
tire.

Conform Statutului, Societa-
tea a funcționat cu trei secții: literară, 
artistică și științifi că. Dacă de prima 
răspundea subsemnatul, de celelalte se 
ocupau efectiv regretatul av. Constan-
tin Uscătescu și dr. Grigore Lupescu.

În cadrul acestor activități, care n-au fost puține, l-am cunoscut pe dr. 
Aurelian Popescu, fost medic militar, în casa căruia de pe „Victoria” (cam pe 
locul unde este astăzi magazinul „Flanco”), s-a întrunit deseori consiliul direc-
tor. Între timp, și dr. Aurelian Popescu, talentat epigramist, a devenit amintire, 
ca mulți alți membri ai uitatei societăți: Sabin Popescu-Lupu, Iunian Th. Cio-
banu, Victor Andrițoiu... Deunăzi, cu prilejul primei ediții a Simpozionului „C. 
Brâncuși” de la Peștișani (16 martie c.), l-am reîntâlnit pe fi ul regretatului medic, 
eminentul jurist dr. SORIN POPESCU, șef de secție, cu rang de secretar de stat, 
la Consiliul Legislativ. Este membru fondator și membru în Comitetul executiv 
al Uniunii Juriștilor din România, arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial 
Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, membru în 
Colegiul de redacție al revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiție”, fost cadru di-
dactic asociat în învățământul superior juridic. Distins cu Ordinul Național „Ser-
viciul Credincios” în grad de Cavaler, precum și cu premii, diplome și medalii ale 
Senatului României, Uniunii Juriștilor, Societății Academice „Titu Maiorescu”, 
„Monitorului Ofi cial”, Curții de Arbitraj Comercial Internațional București etc.

A publicat, începând din 1998, individual sau în colaborare, numeroase 
lucrări cu caracter juridic, apărute la edituri din țară și străinătate, dar și nume-
roase studii, articole, comunicări în reviste de specialitate sau literare („Manu-
scriptum”, „Adevărul literar și artistic”), precum și în „Gorjeanul”.Între lucrările 
cu caracter literar-documentar amintim apreciata lucrare Fascinantul Ion Barbu 
/ Dan Barbilian – fi le inedite (Monitorul Ofi cial, 2008). 

Recent, dl Sorin Popescu a editat o nouă carte cu caracter documentar și 
memorialistic, intitulată Nostalgii (Editura „Continent XXI”, București, 2011, 
248 p.), dedicată părinților săi Nicolița și Aurelian... „Cuvântul înainte” este 
semnat de cunoscutul jurist Gavril Iosif Chiuzbaian, confrate al publicației „Pa-
latul de Justiție”, care îl apreciază pe dl Sorin Popescu drept „un erudit intelec-
tual dedicat valorilor românești”.

Nostalgiile dlui Sorin Popescu sunt structurate în cinci părți, cuprinzând, 
pe rând, Amintiri  și publicistică literară, Prezentări de carte și discursuri oma-

giale, Poezii de tinerețe, Epigrame și Ver-
suri de circumstanță...

Cele mai interesante pentru istoria 
socială, culturală și literară ni se par, de 
departe, amintirile și consemnările publi-
cistice. Sunt de găsit aici evocări „despre 
oameni și locuri din Târgu-Jiul postbelic”.

Cunoscut pentru apetitul său de 
colecționar, autorul are prilejul să evoce 
personalități din lumea culturii, artei și 
științei, multe din acestea venind direct în 
atingere cu Gorjul: Mihai Eminescu, Geor-
ge Coșbuc, Tudor Arghezi, Mihail Cru-
ceanu, Karl Storck, Maria Lătărețu, Maria 
Tănase, Ioana Radu, Ion Luican, Rodica 
Bujor, Lazăr Iliescu, Ștefan Odobleja... 
Alte amintiri evocă, pe baza unor docu-
mente recent achiziționate, fi guri ilustre 
ale culturii și literaturii române, precum 
Al. Macedonski, Cincinat Pavelescu, I.M. 
Rașcu, Ov. Densușianu, C. Rădulescu-Mo-
tru, C. Bacalbașa, Ion Popescu-Spineni, 
Mihail Dan, familia Pillat sau politicieni 
precum Grigore Iunian, Titu Frumușanu... De observat că juristul de profesie 
închină confraților articole memorabile, regretând, la un moment dat, că în rân-
durile Academiei Române nu este decât un singur membru și acela „corespon-
dent”! – Unde (ne) sunt academicienii juriști?

Ultimele 30 de pagini ale cărții reproduc unele încercări literare (relevante 
sunt sonetele și rondelurile scrise prin anii 1955-56), apreciate de însuși autorul 
lor „corecte din punct de vedere al tehnicii poetice, dar tributare teribilismu-
lui vârstei”... Ca și versurile de circumstanță, ocazionale, închinate unor colegi, 
prieteni sau membri ai familiei. Între acestea reținem poemul dedicat, în 1984, 
Lui Nicolae Labiș, din care cităm versuri ce exprimă un crez al generației sale: 
„De-ai fi  lângă mine, tot timpul, mereu/ Să-mi străjui culcușul și cugetul treaz/ 
Să fi i călăuză a drumului meu/ Și steaua polară a lumii de azi.// Și-ascultă-mă bine, 
bădie, îți jur,/ Că cei ce-ți urmarăm învins-am în noi/ Minciuna și frica și lașul 
sperjur/ Și nu, niciodată, nu da-vom-napoi!” Poezia a fost citită în fața unor elevi 
de gimnaziu, avându-l alături pe regretatul poet Ioan Alexandru, cel care, în 1990, a 
bătut crucea pe peretele din prezidiul Senatului României și acolo a rămas până azi!

Spiritul epigramatic al tatălui s-a transmis, desigur, și fi ului, cu o oarecare 
vervă de circumstanță, ca în catrenul ce își dedică, la 23 aprilie 2008, cu prilejul 
împlinirii vârstei de 66 de ani: „Pe al Satanei număr, șase-șase,/ L-am depășit, 
deși cu frica-n oase./ De-acum visez, și vă doresc și vouă,/ Să prind, once more, 
divinul șaizecinouă!”. În 2010, autorul a depășit și această vârstă, așadar nu 
avem decât să-i urăm să depășească 79, 89 și ce-o mai da Dumnezeu, nici prea 
mult ca să ne chinuie, nici puțin ca să ne regrete lumea!...

Documente și amintiri despre Târgu-Jiul de altădată:

,,NOSTALGII”,,NOSTALGII”  de Sorin Popescu

DINU, Eleodor – poet, publicist. Născut la 5 
februarie 1950  în com. Crușețu, Gorj. Este fi ul lui Ion și 
al Elenei (n. Grecu) – agricultori. După școala generală, 
urmează Liceul agricol la Melinești (1965-66), transferat 
apoi la Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, jud. 
Prahova (1966-69). Absolvent al Institutului Militar de 
Rachete și Artilerie Antiaeriană – Brașov (1969-72) și al 
Facultății de ziaristică din București (1981-87). Locotenent 
și comandant de pluton (1972), ofi țer în Garnizoana Craiova 
și Plenița (1972-1988). Redactor, prin cumul de funcție, la 
cotidianul craiovean „Cuvântul libertății” (1992-96) și la 
gazeta militară „La Datorie” (1980-1982). Realizatorul 
emisiunii „Viața oștirii” la Radio Oltenia – Craiova  (1993-
1996).

Debut cu poezie în revista liceului „Cantemiristul” 
(nr. 3 / 1969). 

Colaborări: Ramuri, Vatra, Viața militară, Portal-
Măiastra, Săptămâna. Gazeta Gorjului, Înainte.

Opera poetică: Linii întrerupte (Ed. Vlad & Vlad, 
Craiova, 1993); Fântâni în orizont (Ed. Reduta, Craiova, 
1995), Ștreangul fericirii (Ed. MJM, Craiova, 2008), La 
margine de poeți (Ed. MJM, 2010), Zări epileptice (Ed. 
Ramuri, 2012).

Poezia lui D.E. „explorează lumea abisurilor 
lăuntrice, într-un lirism introspectiv, autoanalitic, și într-
un limbaj dens, concentrat, ferit de podoabe inutile, de o 
sentențiozitate gnomică. Obsesia devorantă a poetului 
e confruntarea cu moartea” (Ovidiu Ghidirmic, 1994). 
Uneori inegale, chiar epatante prin „asocieri șocante de 
cuvinte” ori „prin limbajul rebarbativ, voit insidios” (Toma 
Grigore), versurile capătă ulterior „limpezimea fântânilor 

întrezărite la orizont” (Florea Miu), surprinzând „un spirit 
al epocii – Zeitgeist – care nu este numai la noi, ci în 
lume.” (O. Ghidirmic). Cu Ștreangul fericirii și La margine 
de poeți, poetul  se surprinde în ipostaza pascaliană de 
„trestie gânditoare”. „Viziunea unei societăți agonice, în 
care «omul comun atârnă aevea/ în ștreangul fericirii», 
prilejuiește poetului acel amar de sine ventilat mereu de 
spiritul civic al unui sagace observator, căruia nu-i scapă 
«voluptatea decadenței». De aici, precum în „Orizont 
asfi nțindu-se”, acest plenar sentiment de vacuitate, de 
fi nitudine, de lehamite existențială și spirit cioranian ori de 
revoltă nietzscheeană, de întunecare excesivă a peisajului 
liric, a existenței «în lanurile nefi inței». «Fericirea» și 
«ștreangul» constituie, desigur, un oximoron tras din 
fi losofi a existențialistă, ca și sentimentul (la fel de sarcastic 
și ironic) al singularizării alienante transpuse într-o 

dolorifi că autoscopie, asemănătoare mesajului „ovidian” 
din La margine de poeți” (Z. Cârlugea). D.E. „scrie o 
poezie «în răspăr», o poezie à rebours, așa cum puțini poeți 
actuali mai reușesc să scrie, o poezie impregnată parcă de  
pasta neagră din tablourile lui Goya și prin care sunt rostite 
adevăruri crude și incomode, despre epoca și lumea în care 
trăim”, o poezie „de imagini apocaliptice”, răspunzând 
„crepuscularismului” milenarist precum în ciclul „Orizont 
asfi nțindu-se” din volumul Ștreangul singurătății (O. 
Ghidirmic), mesaj mereu reluat ca un laitmotiv de artă 
poetică inedită în substanțialismul ei expresiv: «dacă ai ce 
să spui, nu te plictisești niciodată.”(Zenovie Cârlugea). Cu 
Zări epileptice (2012), autorul re-articulează un univers 
poetic afl at în aceeași zodie neagră a percepției moral-
estetice, în acolade conceptual-imaginative, mărturisind 
nevoia de salvare în promisul „rai apocaliptic” al „vieții de-
aici”: „Ce bine // că hormonii orbirii/ globale/ s-au păcălit/ 
lăsându-mă spectator/ la un soi de pelerinaj/ (dezagreabil)/ 
prin viespăria/ părților intime/ ale pustiirii./ Ce rău că 
libertatea/ viclean consiliată/ de ispite/ te-a înțepenit/ în 
pofta/ de a respira duhori/ înfi orător de tâmpe/ din ochiul 
sodomic/ al televizorului”. O evadare din acest univers 
închis, amar și bolnav pare imposibilă, răul de care suferă 
poetul fi ind atât unul existențial cât și milenarist. În ultima 
sa expresie, poezia aceasta atinge limita acelui mal de 
siècle, trăit deopotrivă de expresioniști și existențialiști, 
dincolo de care nu mai este decât regăsirea împovărată a 
sinelui mereu în căutarea de certitudini, de  redempțiuni și 
strategii soteriologice.

Z. C.

Dicționarul general al literaturii române

ELEODOR DINU
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Născut la 26 mai 1947 în satul Me-
ria, jud. Hunedoara, Ion Scorobete a absolvit 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
Drept, stabilindu-se la Timişoara. A debu-
tat editorial cu versurile adunate în volumul  
GEOMETRIA ZĂPEZII, după care a publi-
cat numeroase volume de poezie şi proză (ro-
mane). A înfi inţat Fundaţia culturală „Traian 
Vuia”, despre viaţa şi creaţia căruia a con-
ceput trilogia monografi c-eseistică DECO-
LAREA, din care a publicat primul volum, 
ZBOR INTERIOR.

Volumul de versuri pe care îl com-
nentez, ELEMENTE DE CONTUR /1/ con-
turează cu adevărat personalitatea şi arta 
poetică a autorului: „de fapt numai înăuntru 
fi ind pot / căuta ieşirea spre un neunde / bine 
intenţionat / eu lent cum mă ştiu şlefuiesc / 
îndărătul uşii instrumentul / care se va potri-
vi / la spart nuca miezului amânat / sine die 
(DISCRET) .

O linie de contur este o linie curbă 
sau dreaptă închisă care marchează interiorul 
şi relaţia acestuia cu exteriorul. Aşa cum evi-

denţiază titlul cărţii, şi nici nu se putea altfel, 
avem de-a face numai cu elemente de con-
tur, nu cu perimetrul în întregime. Rămâne 
imaginaţiei noastre (a comentatorilor şi citi-
torilor) să ne imaginăm, fi ecare în manieră 
proprie, întregul.

După părerea mea, în conturul perso-
nalităţii lirice a autorului, detectăm trei nu-
clee structurale principale. Primul îl consti-
tuie nostalgia plaiurilor natale întreţesută de  
biografi a proprie. Din valorile tradiţionale 
româneşti, autorul alege înălţimea spirituală 
simbolizată de munte, pe care o contrapune 
oraşului laic şi decăzut, simbolizat de beto-
nul nivelator: „prin venele mele curg sevele 
/ muntelui rusca / prezenţa lor se certifi că / în 
neacomodarea paşilor mei / cu asfaltul / (...) / 
prin inima mea se aude clopotul / ierbii / răs-
făţat de nori” (GENEALOGIE).

Ion Scorobete se consideră în mod 
fi resc, un continuator al neamului românesc 
atât de greu încercat în decursul timopului: 
„pietrele s-au făcut şoapte / ce par să aştepte 
izbiturile / târnăcopului / pentru a-şi striga / 
identitatea din pământul viu / am început să-l 
cunosc pe bunicul / după ce frunzele îi putre-
ziră / pe crucea ilizibilă cu / o secţiune mai 
jos / între povestea tatălui său george / şi-un 
capăt de zale din lanţul / de oase” (ISTORIE)

Trecerea timpului devine suportabilă 
prin detaşarea şi ironia cu care impregnează 
elementele autobiografi ce în această adresare 
către Dumnezeul adormit: „îmi vine să strig 
că iată / n-ai murit / de vreme ce mi-ai dat 
răgaz / să aşez acoperiş nou / casei de la Să-
călaz / pentru ca, aşa deodată, când ţipătul / 
gata să se săvârşească să iasă / din întuneric 
/ copiii încornoratului / să-mi reţină talonul 
volkswagen-ului / să-mi stingă tot focul din 
/ hemoglobină / să mă redea temniţei / de pe 
retină / de unde aştept iarăşi un semn / al im-
pactului / cu veşmântul Tău neasemuit”  (IM-
PACT). ACUARELA şi poezia care dă titlul 
volumului, întăresc amprenta autobiografi că 

a liricii autorului. Al doilea nucleu îl consti-
tuie ataşamentul la cultura mediteraneană, 
care a pus bazele Europei Occidentale mo-
derne, începând cu epoca înloririi fi losofi ei, 
artelor, culturii şi democraţiei Greciei An-
tice şi continuând cu marea poezie a seco-
lului XX din acelaşi perimetru. Ascendenţa 
artei poetice a lui Ion Scorobete o găsim la 
poeţii italieni Eugenio Montale şi Giuseppe 
Ungaretti, ceea ce conduce la concluzia că 
el nu aparţine postmodernismului demolator 
şi ironic ci, mai degrabă unui neomodernism 
constuctiv, revelator. 

Subtilele refereinţele culturale nu în-
greunează textul, oferind desigur, delicii în 
plus, cititorului avizat: „fără scop curge lu-
mina / din trupil încins / şi ce e mai adânc 
decât / un astfel de ţâşnet frumos / în albia lui 
heraclit (ÎMBRĂŢIŞARE).

Geometria lui Thales provoacă me-
ditaţia profundă asupra implacabilităţii des-
tinului şi a strucurii matematice a legilor 
universului, subiect care constituie al treilea 
nucleu tematic al liricii autorului: „n-am nici 
o şansă să / modifi c unghiurile / planurilor / 
altfel de cum le-a înfăţişat / pe duna de nisip 
milesianul Thales” (UMBRĂ). 

Încrederea în matematică, principii 
şi noţiuni fi losofi ce demonstrează ataşamen-
tul poetului la fi losofi a romantică germană 
(Schelling) şi la poezia modernă a lui Paul 
Valery şi Mallarmme, ceea ce conferă o notă 
de hermetism mai mult declarativ decît mate-
rializat liric: „şi ce e mai ispititor / decât a nu 
înţelege / cum o distorsiune cu grad ridicat / 
de risc / încorsetează matematic parfumurile 
/ esenţiale” (DISCRET).

Cercul vieţii închide implacabil des-
tinul omului pieritor: „prin vocaţie închid 
un cerc / care mă continuă / din interior / un 
start repetabil iniţiază / consolidarea fundaţi-
ei morţii” (ÎMBLÂNZITORUL DE SFERE)

Însăşi motorul imaterial al poeziei, 
uimirea în faţa existenţei, se dovedeşte de 

sorginte matematică: „întâmplările de care 
nu mă pot / îndepărta / se admit matematic 
într-o mirare / de aripi ce-şi caută echilibrul” 
(ARC).  Extazul liric cuprinde poetul până la 
nivel celular: „un arc refl ex prin citoplasme 
/ mă cuprinde / în iureşul blând de semne / 
încât se virusează spaţiul zilei / de duminică” 
(ARC)

Relaţia poetului cu exteriorul este 
una de revoltă în faţa mizeriei sociale şi  
morale contemporane, în care valorile tra-
diţionale au fost pulverizate: „la ce aş mai 
adăuga şi eu la / nimic o tuşă / în paranteza 
portretului în / care timpul îmi zâmbeşte / cu 
atâtea feţe / precum unei codoaşe / reclama 
de 50 de metri / cu bunătăţi / de pe faţada 
băncii comerciale / când mai jos se deschude 
şantierul / şi se haşurează de la sine / într-o 
alunecare perpetuă / fumul cenuşiu de ţigară 
/ iar printre ridurile obrazului de / ulei verde 
/ fgragmentul se adapă / cu propria-i sete” 
(PORTRET).

*
Poet, prozator şi eseit, Ion Scorobete 

se dovedeşte un scriitor complex în peisajul 
nostru literar contemporan. Sub aspect liric, 
prin vocaţia constructivă şi tematica aborda-
tă, acea a poeziei dintotdeauna (viaţa, dra-
gostea, moartea), poezia lui Ion Scorobete, 
extatică, gravă sau autoironică, nu aparţine 
vreunui curent literar ci reprezintă rodul unei 
muncii meticuloase de giuvaergiu însingu-
rat al cuvântului. Versul liber, bine strunit, 
curge într-o albie sonoră în care vocalele se 
rostogolesc într-o armonie mediteraneeană 
luminoasă, umanistă. Unitatea remarcabilă 
expresiv-tematică a poeziilor invită cititorul 
la meditaţie: „lângă făpturile lui prometeu pe 
/ claviatura din stânga coloanei liniar ciopli-
tă / fără clintire de memoria lui beethoven”  
(CRONOS).

Lucian GRUIA 
1.  Ion Scorobete – ELEMENTE DE 

CONTUR (Ed. Dacia XXI, 2011)

Ion Scorobete:

ELEMENTE DE CONTURELEMENTE DE CONTUR
(Ed. Dacia XXI, 2011)

Vistian Goia s-a conturat, 
de-a lungul timpului, ca un profe-
sor cu relief în viaţa universitară 
clujeană. Ne vine greu să identi-
fi căm un tipar intelectual în care 
să-l încadrăm. Studenţii săi l-au 
apreciat ca pe un temeinic cer-
cetător în domeniul didacticii. A 
publicat trei studii substanţiale 
pentru iniţierea tinerilor profesori 
în ceea ce se numea, odată, me-
todica predării limbii şi literaturii 
române şi două despre literatura 
pentru copii şi tineret. În paralel, 

s-a consacrat ca istoric literar, prin cele patru cărţi despre 
B. P. Haşdeu şi discipolii săi (V.A. Urechia, în mod special) 
şi despre câţiva mari oameni  de cultură români care au 
avut şi un statut de parlamentar. Acestui domeniu i se poate 
subsuma şi acţiunea de editare a cărţilor lui G. Ionescu - 
Sion ( Portrete şi evocări istorice ),N. Comşa ( Portrete şi 
studii literare ) şi o antologie cu texte din mari oratori ai 
vieţii publice româneşti. Din 2005, universitarul clujean, 
ca orice senior care se respectă, îşi surprinde plăcut cititorii 
cu cărţile sale de memorialistică şi cu jurnalele decălătorie. 
Cinci până în prezent, care îi pun în valoare certele cali-
tăţi de narator (Glasul memoriei -2005, Cu berlina printre 
munţi -2008, De la Paris la Londra -2009, Ferestrele Bla-
jului -2011, Clipe de viaţă, clipe de meditţie -2011.

Recent, Vistian Goia a publicat o nouă carte, La-
birintul identităţii, la Editura „Ecou Transilvan“ din Cluj-
Napoca. O carte frumoasă, o carte interesantă, ca toate 
celelalte, în care se întâlnesc fericit liniile de forţă ale 
preocupărilor sale de până acum. Aşa cum autorul însuşi o 
prezintă, ea însumează 16 studii (zece publicate în „Stea-
ua“, trei inedite) care au o temă comună, sugerată în titlu: 
labirintul sufl etesc în care s-au învârtit câteva personalităţi 
importante ale culturii noastre înainte de a-şi găsi propria 
identitate. Demersul critic se bizuie pe  confesiunile auto-
rilor comentaţi, aşa cum apar ele în jurnalele, în memo-

riile sau corespondenţa acestora. Cum 
autorul însuşi este, de acum, un memo-
rialist consacrat,avem toate motivele să 
credem în acuitatea observaţiilor sale 
dintr-un domeniu al literaturii mai puţin 
cercetat. Premiza de la care pleacă este 
întrutotul corectă. Trebuie admis că în 
jurnalul unei personalităţi ori în memo-
riile sale, subiectivitatea este suverană. 
Nu avem a-i cunoaşte pe alţii, în primul 
rând, în asemenea documente de viaţă, 
ci pe cei care le semnează. Indiferent 
de tonalitatea folosită, mai culantă ori 
mai polemică, un memorialist caută să 
se pună în evidenţă pe sine. Ego-ul său 
domină. E posibil să vrea să se expli-
ce, să-şi motiveze atitudinile, să caute 
o formulă elegantă de-a se dezvinovăţi 
, multe sunt posibile, dar adevărul sau 
dreptatea le simte precumpănitor de 
partea sa.

Îţi trebuie un fi n spirit de obser-
vaţie, o bună intuiţie a psihologiei omu-
lui orgolios, o înţelegere cuprinzătoare 
a marilor inteligenţe, ca să poţi decela impulsurile intime 
ale unei puternice subiectivităţi. E vorba de întâmplări feri-
cite ori nefericite, de afi nităţi ori incompatibilităţi, de întâl-
niri norocoase, de şansă ori neşansă în anumite împrejurări 
de viaţă . Către asemenea situaţii îşi îndreaptă universitarul 
clujean atenţia, urmărindu - le efectul în procesul consti-
tuirii identităţii personalităţilor studiate . De la Ienăchiţă 
Văcărescu la Mircea Cărtărescu, paleta lor este foarte bo-
gată. Desigur, pentru cei care au avut răbdarea sau plăcerea 
să citească, bunăoară,  Istoria prea puternicilor împăraţi 
otomani, Jurnalul şi corespondenţa lui Titu Maiorescu, re-
fl ecţiile lui B.P.Haşdeu din volumul De la Haşdeu citire 
(1932) şi corespondenţa acestuia (1983 ;1984 ), Amintiri 
contimporane a lui V.A.Urechia, Portrete istorice a lui 
G.C. Ionescu - Gion , Amintirile lui Ion Agârbiceanu, Me-

morii şi Călare pe două veacuri ale lui 
Sextil Puşcariu , Memorii a lui Mircea 
Eliade, Jurnal - ul lui Mircea Zaciu şi 
interviurile sale, Jurnal - ul lui Mir-
cea Cărtărescu , informaţiile furnizate 
pot părea cunoscute. Valorifi carea lor, 
însă, în perspectiva temei care uneşte 
cele 16 studii reprezintă contribuţia 
de istorie literară a lui Vistian Goia. 
Remarcăm, în acest sens, portretele 
sufl eteşti ale unor mari cărturari care 
au făcut şcoală în cultura românească, 
afi rmându - se ca mentori ( Titu Ma-
iorescu, B.P. Haşdeu, Al . Odobescu, 
Sextil Puşcariu, Mircea Eliade, Nae 
Ionescu, Mircea Zaciu ) ori contribuţia 
discipolilor acestora, uneori mai puţin 
cunoscuţi, la impunerea unor direcţii 
în literatură, în cercetarea istorică, în 
folcloristică sau lingvistică.

Fibra de intelectual ardelean 
autentic a lui Vistian Goia se probează 
uşor în tonul calm pe care îl foloseşte 
în expunerile sale, chiar când tratează 

subiecte incitante , în acribia informaţiei , în decenţa expre-
siei , uneori într-o anumită vocaţie  didactică, prin uşoarele 
accente moralizatoare. Pentru cei mai mulţi, toate acestea 
sunt calităţi. Altora s-ar putea să le displacă. Noi le preţu-
im. Credem că e prea multă zarvă şi în viaţa academică  de 
la noi, sub infl uenţa politicului, prea multă zăzanie, ca să 
nu ne decidem, odată şi odată, să revenim la o stare de echi-
libru. După atâta post-modernism şi atâta neodadaism, par-
că ni se face iarăşi dor de puţin neoclasicism, de oareşice 
reguli, de oareşice ordine în gânduri şi simţiri. Credem că 
Vistian Goia şi asta a urmărit prin cartea pe care i-o pre-
zentăm.

 
IULIU PÂRVU

Vistian Goia -Vistian Goia - Labirintul identițãtiiLabirintul identițãtii
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A trecut un an şi mai bine de când bătrâ-
nul oştean al Ortodoxiei a fost chemat la Cer ca 
să slujească sub drapelul Veşniciei, lăsându-ne, 
pe pământ, în lipsă de umanitatea sa bogată, de 
sufl etul său profund şi cald, de spiritul său luptă-
tor “pentru o mai dreaptă cinstire” a Bisericii şi 
a neamului nostru în acest răstimp de tranziţie. 
De un an şi mai bine vocea lui a tăcut, dar ecou-
rile ei se resimt, umplând golul lăsat şi “lucrând” 
în continuare în inimi şi cugete pentru înălţarea 
noastră în demnitate şi spirit constructiv, robust 
şi nobil.

La un an de la plecare sa întru Eterni-
tate, marele scriitor şi ierarh ortodox, tălmăci-
tor al Bibliei în limba română actuală şi mare 
orator creştin a intrat în lumea larilor neamului, 
veghindu-ne şi întărindu-ne în spirit şi fapte. De 
aceea memoria sa rămâne vie, iar exercitarea ei 
de către cei ce am rămas îi întreţine cutumiar 
focul vestalic.

În Vâlcea lui natală aceasta s-a manifes-
tat din nou în semestrul I al anului 2012.

I. Memorialul BARTOLOMEU VALE-
RIU ANANIA 

- ediţia a II-a (15-20 martie 2012)
Sub patronajul spiritual al Arhiepiscopie 

Râmnicului şi cu sprijinul fi nanciar al Primăriei 
Râmnicului, Fundaţia culturală “Sfântul Antim 
Ivireanul” (al cărei preşedinte de onoare a fost 
din anul înfi inţării, 1991) a iniţiat şi organizat 
cea de a doua ediţie a Memorialului “Barto-
lomeu Valeriu Anania”, la care s-au asociat 
Primăria comunei natale Glăvile, Biblioteca 
Judeţeană “Antim Ivireanul”, Facultatea de Li-
tere Râmnicu-Vâlcea a Universităţii din Piteşti, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Pa-
trimoniul Naţional Vâlcea, precum şi alte insti-
tuţii şi aşezăminte care au şi găzduit manifestări 
omagiale.

Joi, 15 martie, în prima zi a Memoria-
lului, la biserica “Sfi nţii Voievozi” din parohia 
Glăvile s-a  ofi ciat o slujbă de pomenire a 
ilustrului fi u al comunei şi un parastas la mor-
mântul familiei. Apoi, la biblioteca publică (bi-
bliotecar, Maria Catană), sub genericul Icoana 
patriei vâlcene în creaţia lui Valeriu Anania şi 
în contextul unei expoziţii de carte incluzând şi 
dedicaţii autografe din partea scriitorului, per-
sonalitatea acestuia a fost evocată de către: pr. 
Dumitru Popa şi pr. Constantin Buşagă (pro-
topop de Drăgăşani), prof. Ion Călinescu şi An-
ton Burda, Valeriu Diaconescu - nepotul ce-i 
poartă numele şi de conf. univ. dr. Ioan St. La-
zăr (preşedinte executiv al Fundaţiei culturale 
“Sfântul Antim Ivireanul”), moderator fi ind pr. 
Nicolae State-Burluşi. În continuare, istoricul 
vâlcean Eugen Petrescu a prezentat lucrarea 
Bartolomeu Valeriu Anania - evocări (2011), 
cuprinzând texte ale unor cercetători şi eseişti 
vâlceni, iar elevii şcolii generale “Bartolomeu 
Valeriu Anania”, dimpreună cu poetul Felix 
Sima au susţinut un recital poetic. Reuniunea s-a 
încheiat cu vizita la casa părintească a lui Valeriu 
Anania, unde nepotul acestuia a iniţiat o cameră 
memorială.

În cea de a doua zi, vineri, 16 martie, 
la Călimăneşti (unde venea adesea pentru trata-
ment balnear înaltul ierarh!), în biserica schitului 
Ostrov (stareţă, maica Miriam), s-a  ofi ciat, de 
asemenea, o slujbă de pomenire şi un parastas, 
iar la Biblioteca orăşenească “A. E. Baconsky” 
a avut loc o Rotondă la alt plop aprins: Barto-
lomeu Valeriu Anania. Ea a început cu proiecţia 
fi lmului documentar Bartolomeu Valeriu Anania 
a plecat în Ceruri (realizat de către Irina Comă-
nescu şi Cristina Olteanu de la Biblioteca Jude-
ţeană  “Antim Ivireanul”) şi a continuat cu inte-
resante evocări şi comentarii susţinute de către 
pr. Constantin Olariu, pr. Nicolae State-Bur-
luşi, pr. Emanoil Neţu, prof. Marie-Jeanne 
Taloş, Ligia Rizea şi conf. univ. dr. Ioan St. 
Lazăr, pentru ca, în încheiere, istoricul Eugen 
Petrescu să prezinte antologia Bartolomeu Va-
leriu Anania - evocări (2011). Moderator: Geor-
geta Tănăsoaica, bibliotecar şef.

Luni, 19 martie 2012, în sala de confe-
rinţe a Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”, 
s-a desfăşurat o reuniune deosebită, realizată cu 
concursul unor valoroase cadre didactice de la 
Universitatea de Stat “1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia. Expoziţia de carte intitulată Un mare 
scriitor, teolog şi ierarh român: Bartolomeu Va-
leriu Anania, fi lmul documentar Monumente re-
ligioase din Vâlcea reliefate în volumul «Ceru-
rile Oltului» de Valeriu Anania şi un Cuvânt de 
binecuvântare din partea IPS Gherasim, Arhie-
piscopul Râmnicului, rostit de către pr. Constan-
tin Olariu au precedat memorabila secvenţă de 
evocări şi comentarii, la care şi-au adus contri-
buţia : prof. univ. dr. Mircea Popa (larg expozeu 
despre trăsăturile personalităţii celui omagiat), 
lector univ. dr. Lucian Vasile Bâgiu, autorul 
volumului Valeriu Anania - scriitorul (2006), 
care a pus asistenţei câteva întrebări “pe muche 
de cuţit” în legătură cu aspectele controversate 
din viaţa eroului cărţii sale, întrebări la care s-a 
răspuns într-un concis dialog interactiv (susţinut 
din sală de către prof. dr. Petru Dinu Irimescu 
şi prof. dr. Ion Predescu), iar, din partea vâlce-
nilor, conf. univ. dr.  Ioan St. Lazăr (care şi-a 

axat intervenţia pe “dialogul” adesea dramatic 
dintre Istorie şi Ecclesie în viaţa celui evocat - ca 
o continuitate sui generis cu generaţia interbe-
lică). În context, pr. lector univ. dr. Nicolae Jan 
(de la aceeaşi universitate albaiuliană) a prezen-
tat volumul Cartea deschisă a Împărăţiei. De 
la Betleemul Naşterii la Ierusalimul Învierii de 
Valeriu Anania (Iaşi, “Polirom”, 2011), la care 
a  elaborat o pertinentă prefaţă. Corala “Sfân-
tul Antim Ivireanul” din Râmnicu-Vâlcea a 
încheiat cu cântări psaltice o seară încărcată de 
spiritualitate, moderată de prof. Ioan St. Lazăr.

Ultima zi a Memorialului, marţi, 20 
martie, a adus două noutăţi semnifi cative.

Mai întâi, a avut loc - pe baza hotărârii 
Consiliului Local al Primăriei Râmnicului - 
inaugurarea Scuarului Mitropolit Bartolomeu 
Anania, eveniment la care au rostit scurte alo-
cuţiuni: IPS Gherasim, arhiepiscopul Râmnicu-
lui, dl. ing. Romeo Rădulescu, primarul Râm-
nicului şi drd. Florin Epure, directorul Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional 
Vâlcea. A onorat manifestarea vâlceană o dele-
gaţie din partea Arhiepiscopiei Vadului, Felea-
cului şi Clujului şi a Mitropolitului Clujului şi 
Maramureşului, compusă din pr. prof. dr. Justin 
Tira, vicar administrativ, pr. prof. univ. dr. Ioan 
Chirilă, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
şi preşedintele (începând cu acea zi) al Senatu-
lui Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napo-
ca, arhim. Andrei Coroian, stareţul mănăstirii 
Nicula şi pr. Ioan Pintea, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România; pr. prof. univ. dr. Ioan 
Chirilă a adresat autorităţilor, organizatorilor şi 
publicului vâlcean un cuvânt de preţuire. A ur-
mat recitalul poetic-muzical susţinut de studenţi 
ai Facultăţii de Litere Râmnicu-Vâlcea a Uni-
versităţii din Piteşti (care au recitat din creaţia 
poetică a lui Valeriu Anania) şi un grup coral de 
la Seminarul Teologic “Sfântul Nicolae” din 
Râmnicu-Vâlcea.

În continuare, la sala “Episcopul Io-
sif Gafton” a Arhiepiscopiei Râmnicului. în 
prezenţa IPS arhiepiscop Gherasim, s-a des-
făşurat prima reuniune cultural-spirituală din 
ciclul Serile cu Bartolomeu - titlu preluat, cu 
acceptul autorului, de la volumul omonim sem-
nat de criticul literar clujean Constantin Cu-
bleşan; în context, s-a reliefat un fragment din 
textul transmis pentru acest eveniment de către 
scriitorul Constantin Cubleşan, care n-a putut 
participa. Au susţinut emoţionante evocări şi co-
mentarii despre scriitorul şi ierarhul Bartolomeu 
Valeriu Anania: pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, 
pr. Ioan Pintea, scriitor, pr. prof. dr. Justin 
Tira, arhim. Andrei Coroian – reprezentanţi 
ai Eparhiei Clujului, iar, din partea Vâlcii, conf. 
univ. dr. Ioan St. Lazăr, care a fost şi moderato-
rul reuniunii. În context, pr. prof. dr. Justin Tira 
a prezentat câteva noi şi valoroase lucrări tipă-
rite de editura “Renaşterea” a Arhiepiscopiei şi 
Mitropoliei clujene: Mitropolitul Bartolomeu al 
Clujului (1921-2011) - in memoriam; Episcopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului - la 90 de ani şi 
După 90 de ani: biserici, mănăstri şi aşezăminte 
sociale nou construite în Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului (1990-2011) - toate legate 
de urmele durabile pe care le-a lăsat pe meleagu-
rile Clujului Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bar-
tolomeu, fi ul Vâlcii şi al Ardealului. În încheie-
re, Corala “Canticum” a Seminarului Teologic 
“Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea (dirijor, 
prof. Gelu Stratulat) a susţinut un concert coral 
în care a inclus şi două dintre Pripealele lui Fi-
lothei, monahul de la Cozia (sec. XIV-XV).

Mărturii memoriale (fragmente)*
Constantin Cubleşan: ... pe măsură ce 

încheia câte un capitol din tălmăcirea Bibliei, 
mai ales părţile cu pronunţate valenţe literare 
- Psalmii, Prorocii, Cântarea Cântărilor, Ecle-
ziastul ş. a. – [Înaltul Bartolomeu] avea bunul 
obicei să le tipărească în cărţi separate pentru a 
putea circula şi a primi astfel sugestii din partea 
oricărui cititor. Am început să le recenzez în zi-
arul local, pe măsură ce apăreau, în urma unor 
întinse lecturi, seara, în liniştea apartamentului 
meu, cu creionul în mână, şi acolo unde căutam 
lămuriri suplimentare, mi le dădea Domnia Sa, 
ulterior, cu mare diplomaţie pedagogică, întru-
cât înţelegea că nu aveam pregătire teologică. 
Aşa s-a născut ideea unei cărţi pe care s-o in-
titulez Serile cu Bartolomeu, pentru că mai 
ales seara îi citeam slovele, iar când traducerea 
Cărţii Sfi nte a fost încheiată, şi cărţulia mea era 
gata ... Am tipărit-o la Editura “Reîntregirea”, 
a Episcopiei de Alba, dar n-am reuşit să-i fac 
surpriza cu ea, când i-am adus primul exemplar. 
Ştia despre carte şi tare mă tem că o şi avusese 
chiar mai înainte ca eu să fi  putut ajunge în po-
sesia vreunui exemplar. M-a felicitat şi mi-a pro-
mis să stăm de vorbă despre ce scrisesem acolo; 
fapt ce s-a întâmplat mai târziu ...

Ioan Chirilă: Ce m-a făcut să vin aici? 
Ce-l face pe un copil să-şi caute părintele?! 
Pentru mine, Înaltul Bartolomeu a fost nu doar 
un reper, ci un liman, un punct de sprijin, şi, 
dacă vreţi, un “zid de apărare”, ca să mă ex-
prim cu o sintagmă biblică. Am avut trei oameni 
dragi sufl etului meu: PS Teofi l Herineanul, PF 
Justinian Marina şi Mitropolitul Bartolomeu 

- care nu m-au învăţat  să dau cu bâta, m-au 
învăţat să slujesc ... Am fost plăcut impresionat 
când am auzit că organizaţi o reuniune într-un 
ciclu Serile cu Bartolomeu, pornind de la car-
tea lui Constantin Cubleşan, la care am făcut 
prefaţa ... Aş evoca o “seară cu Bartolomeu”, 
cu nişte oaspeţi-scriitori, pe care i-a invitat la 
el la Nicula (pentru că mitropolitul Bartolomeu 
revenea cu foarte multă uşurinţă în terenul scrii-
toricesc); o seară cu Bartolomeu, pentru unii 
dintre noi, însemna să înveţi să te dezbari de cu-
vinte nefolositoare, să te smereşti şi să te înalţi, 
încât pot spune că a fost o seară ca un imn, ca o 
lumină lină ... V-am adus o carte: Psaltirea, în 
versiunea Bartolomeu Valeriu Anania, în care, 
după mai multe lecturi, am înţeles ce exerciţiu 
de înălţare în lăcaşurile Domnului a realizat, 
înălţare care înseamnă şi coborâre în cosmo-
gonie şi am mai înţeles cum ne da mitropolitul 
posibilitatea să ne adâncim în cuvânt, pentru a 
fi  în relaţie cu Logosul ...

Ioan Pintea: ... Am avut o admiraţie 
deosebită pentru această personalitate uriaşă 
a culturii noastre. L-am descoperit pe Valeriu 
Anania înainte de ’89, când îi citeam în “Lucea-
fărul” pagini excepţionale despre Arghezi, ceea 
ce m-a făcut să-i propun, în 1986, un interviu, 
publicat în volumul Întâlniri în Turnul Babel. 
Mai apoi am avut multe alte întâlniri, în 1990, 
mai ales în casa lui de la Bucureşti ... Eu am 
avut o rătăcire politică, m-a certat pentru ea, 
dar m-a iertat şi ne-am împăcat ... Când a mu-
rit, n-am putut să scriu nimic; am recitit atunci 
Bătrânul şi Marea (a lui Hemingway), care mi 
l-a relevat pe Înaltul Bartolomeu. Era şi dânsul 
un om bătrân care pescuia singur într-o barcă în 
ocean şi câţi rechini (nu) s-au agăţat în această 
viaţă de peştele lui Bartolomeu! Avea un puş-
ti pe care-l învăţase să pescuiască - şi noi toţi 
suntem puştii lui Bartolomeu, fi indcă a ştiut şi 
ne-a învăţat cum să pescuim ....

Justin Tira: ... am fost martor şi parti-
cipant activ la întreg ansamblul numit generic 
“viaţa bisericească a eparhiei” (Clujului). L-am 
însoţit mereu în vizitele pastorale, la sfi nţirile şi 
resfi nţirile de biserici, la hramurile mănăstireşti, 
adică am trăit pe viu bucuria şi emoţia cu care 
era aşteptat şi primit ca şi nesaţiul cu care îi era 
savurat cuvântul de învăţătură de către miile şi 
zecile de mii de credincioşi veniţi să-l vadă şi 
să-l asculte. Nimeni nu pleca de la  astfel de în-
tâlniri fără să fi  primit un răspuns la eventualele 
frământări. pentru că întotdeauna predica mi-
tropolitului Bartolomeu era vie şi actuală, mulţi 
rămâneau cu senzaţia că predica a fost special 
pregătită pentru a răspunde propriilor trăiri şi 
necazuri.

Andrei Coroian: ... Părintele nostru 
mitropolit Bartrolomeu a fost un om cu mult har 
primit de la Dumnezeu şi o bogată, unică poate 
într-un fel, înzestrare nativă. Cuvântul său era 
puternic, luminător şi învietor. Rugăciunea sa de 
asemenea, puternică, ascultată, primită. A făcut 
şi minuni. Câteva vindecări prin rugăciunea 
sa, altele la catafalcul sau mormântul său, pe 
lângă zecile şi sutele petrecute asupra sufl ete-
lor omeneşti care s-au transformat ascultându-l. 
Sunt fi reşti. Aceasta îi era caracteristica prin-
cipală, fi rescul. Umanitatea, pe măsura îndum-
nezeirii sale, se apropie de fi rescul ei. Aceasta 
îi atestă autenticitatea în lumina smereniei şi a 
iubirii jertfelnice în care trăieşte. O poezie din 
ciclul Anamneze, una din cele mai frumoase 
poezii creştine, cred că reprezintă universul său 
lăuntric, hristic:

Puterile cuvântului le ştiu
şi nu de-acum şi nici de 
prin aproape,
ci de pe când mi se purtau pe ape
în oglindirea cerului sălciu.
..................................................
Rostesc şi totul se preface’n rost:
Ologul zburdă, ciungul vă mângâie,
Vă ’mbrăţişaţi cu cel mâncat de râie,
Lunatecul surâde’n adăpost.
...................................................
Uimiţi., voi credeţi că scornesc
     minuni
ca să-mi arăt puteri nepământene.
Minunea, vai! e numai pentru lene.
La spaime sacre când veţi fi  imuni?
Sunt om ca voi, dar om încuvântat.
Miracolul e fapta mea cea bună.
De-acum nicio durere n’o să spună
că mi-a cerut un leac şi nu i-am dat.

Ioan St. Lazăr: Am, desigur, şi eu multe 
amintiri şi gânduri despre Înaltul Bartolomeu, 
care n-a plecat dintre noi, ci ne-a rămas în su-
fl et, dar, pentru că părintele Andrei a încheiat 
cu o referinţă la poezie, îmi îngădui să exprim 
aici o ipoteză la a cărei demonstraţie lucrez în 
prezent. Anume că, în tinereţea sa, Valeriu Ana-
nia, chiar dacă l-a întâlnit pe Tudor Arghezi, 
a putut să-şi confi gureze subiacent, ca model 
uman şi literar, viaţa şi opera Sfântului Grigorie 
de Nazianz. Una din poeziile sale publicate în 
1942 în revista “Gândirea” se intitula Versuri 
pentru versul meu, putând fi  pusă în relaţie cu 
lucrarea Sfântului Părinte intitulată Pentru ver-

surile sale; în aceasta din urmă se reliefează, 
faţă de vicisitudinile vieţii, opţiunea pentru lite-
ratură, opţiune pe care o regăsim şi la adoles-
centul Valeriu Anania (vezi Memoriile sale) faţă 
cu dezamăgirile privind orientarea politică de 
până atunci. Între provocările Istoriei şi arcane-
le Ecclesiei, creaţia literară va fi  modul său de 
demnitate şi rezistenţă, exercitat şi în închisoare 
“pe creier”. Modelul s-a putut  contura în “în-
tâlnirea admirabilă” din facultate cu marele său 
profesor de patristică, Ioan Gh. Coman, care, 
preţuind în mod excepţional pe Sfântul Grigo-
rie de Nazianz, supranumit Teologul, dorea să-i 
consacre un studiu dezvoltat şi convenise cu 
Valeriu Anania ca acesta să tălmăcească opera 
poetică a Sfântului Părinte. Proiect nerealizat 
datorită conjuncturilor istorice nefavorabile 
ambilor parteneri ... Au rămas din el doar ve-
chiul studiu scurt (din interbelic) al Profesorului 
şi cinci poezii tălmăcite de către Discipol…

* 20 martie 2012, Râmnicu-Vâlcea
II. Salonul Naţional de Literatură şi artă 

“Rotonda plopilor aprinşi”
- ediţia a II-a, 24-26 mai 2012
În organizarea Fundaţiei Culturale “Cu-

rierul de Vâlcea” (preşedinte: scriitorul Ioan 
Barbu) şi cu concursul Arhiepiescopiei Râmni-
cului, Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea, 
al Uniunii Scriitorilor din România - fi liala Si-
biu, al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”, 
al Primăriei comunei Prundeni-Vâlcea şi al 
Asociaţiei “Plop-Art” din Râmnicu-Vâlcea, la 
Râmnicu-Vâlcea s-a desfăşurat, în zilele de 24-
26 mai, cea de a II-a ediţie a Salonului Naţional 
de Literatură şi Artă “Rotonda Plopilor aprinşi”, 
al cărei titlu valorifi că pe acela al unei celebre 
cărţi de memorialistică semnată de marele scri-
itor Valeriu Anania, originar din judeţul Vâlcea.

Manifestarea, extinsă din acest an şi la 
profi lul artistic, s-a deschis cu vernisajul expozi-
ţiei de pictură a artiştilor plastici Valeriu Jablon-
schi, Ion Jablonschi şi a studenţilor Academiei 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău  
organizată de către artistul plastic Sergiu Plop, 
la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul”. Ace-
eaşi instituţie a găzduit apoi întâlnirea scriito-
rilor şi artiştilor cu ofi cialităţile şi cu publicul, 
prilej în care s-au înmânat diplome de excelenţă 
şi Trofeul Cerurile Oltului unor valoroşi cola-
boratori, între care IPS Gherasim, arhiepiscopul 
Râmnicului, PS Emilian Lovişteanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, ing. Romeo 
Rădulescu, primarul Râmnicului, artistul plastic  
Dan Cioca şi alţii.

Au urmat, apoi, sub genericul Cântări 
şi laude-nălţăm noi ţie, unuia …, evocări ale 
personalităţii mitropolitului şi scriitorului Barto-
lomeu Valeriu Anania, realizate cu participarea: 
prof. univ. dr. Pompiliu Manea, George Anca 
şi Mihaela Albu, a scriitorilor Constantin Zăr-
nescu, Florentin Popescu, Gheorghe Călin, 
a conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, a pr. Nicolae 
State-Burluşi şi a d-lui Valeriu Diaconescu, 
nepotul marelui ierarh-scriitor, moderator fi ind 
prof. univ. dr. Dan Anghelescu.

În continuare, s-a lansat romanul Ulti-
mul ţăran scris de Constantin Argeşeanu, pro-
zator promovat de editura “Antim Ivireanul” 
din Râmnicu-Vâlcea, despre care s-au exprimat 
cu preţuire scriitorii Ion Andreiţă, Ion Soare, 
Florentin Popescu şi prof. univ. dr. Pompiliu 
Manea, moderator fi ind scriitorul Ioan Barbu.

A doua zi a fost destinată vizitei în co-
muna Prundeni, a cărei înfăţişare îngrijită, ac-
tivitate edilitară, economică şi culturală denotă 
un orizont modern şi o orientare europeană, prin 
grija primarului Ion Horia Horăscu. Aici, dimi-
neaţa, la Biblioteca comunală din satul Călina 
s-au prezentat romanul Ultimul ţăran de Con-
stantin Argeşeanu şi volumele Centrul lumii şi 
Îmblânzitorii de ape de Ioan Barbu, iar după 
amiază, la Centrul Cultural din satul Zăvideni a 
avut loc o dezbatere pe tema Direcţii şi orientări 
în literatura română actuală (în context, şi sub-
tema: “Cartea la sate, cartea despre sat” - ediţia a 
II-a), moderatori fi ind: scriitorul Emil Lungea-
nu şi primarul Ion Horia Horăscu. În fi nalul 
reuniunii publice s-au prezentat cartea şi fi lmul 
în Power Point Peregrin pe cinci continente de 
prof. univ. dr. Pompiliu Manea. De asemenea, 
formaţiile folclorice Haiducii din Amărăşti şi 
Mândrele din Prundeni au susţinut un apreciat 
program artistic. Ziua s-a încheiat cu o vizită la 
Crama Domnească Filipescu din Prundeni.

Cea de a treia zi a “Rotondei …”/ 2012 
a cuprins o vizită la Mănăstirea Dintr-un Lemn, 
precum şi participarea la festivalul Teodosie 
Rudeanu desfăşurat în comuna Galicea (şi unde 
s-au prezentat noutăţi editoriale ale participanţi-
lor la “Rotondă”).             

Spicuiri evocatoare*
Mihaela Albu (după ce a prezentat, xe-

rografi ate, nr. 1 şi nr. 10 din caseta de literatură 
Noi, scrisă şi editată de Valeriu Anania, în SUA): 
Mă fac mesagera unui mare absent de la întâlni-
rea noastră, teologul George Alexe, marele prie-
ten al Înaltului Bartolomeu (numit, în contexte 
neofi ciale, “Valerică”), în intervalul celor 10 
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Specifi cul unei națiuni este aidoma carac-
terului membrilor săi și se defi nește prin compo-
nente psihice complexe înglobând temperamentul, 
voința, afectivitatea, asumarea trăsăturilor morale 
promovate de societate, statornicie, tenacitate, 
demnitate, originalitate. 

     În conturarea personalităților individua-
le și naționale o semnifi cație specială o reprezintă 
funcția psihică de orientare conștientă a omului 
spre determinarea unor scopuri, căile și mijloacele 
de realizare a acestora, adică voința și conținutul 
ei. Toate acestea se identifi că în latura relațional-
valorică a personalității. Numai că pasul de la ca-
racter la personalitate este destul de mare, fi indcă 
personalitatea nu înseamnă doar atitudine stabilă 
și trăsătură volitivă ‒ componentele de bază ale 
caracterului. Ea presupune în interiorul a ceea ce 
este caracteristic fi ecărei persoane făcând-o a se 
distinge ca atare tocmai acele energii care îi dau 
vlaga de a se susține cu demnitate autodetermi-
nată. 

Cred că orice personalitate este un carac-
ter, pe când nu orice caracter este și o personali-
tate; de aici diferența care mă face să nu admit că 
un caracter este automat o formațiune superioară, 
structurată pe sentimente superioare, pe convin-
geri morale, pe aspirații și idealuri totdeauna po-
zitive. Caracterul nu numai că nu consistă, cum 
cred unii, în trebuințe umane, ci se și deosebește 
prin ele, întocmai ca în legătura dintre aptitudini și 
caracter; ele nu pot da nici măcar referințe despre 
el și cu atât mai mult nu îl defi nesc. Ceea ce con-
sistă în caracter nu este consecința unei formări, 
ca în cazul personalității; caracterul este stagnant, 
cu deformări și asta o vedem frecvent. 

Cu personalitatea lucrurile stau puțin al-
tfel; consistența ei este tocmai energia care o afi r-
mă adăugându-i-se. Caracterul este doar un por-
tret, o natură statică, pe când personalitatea este 
în-fi ințarea care îi dă valoare doar dacă îi este po-
sibil. Dincolo de defi niția pur psihologică a carac-
terului se manifestă ca o conotație percepția lui în 
diacronie. Dacă de pildă într-o maximă a lui Geor-
ge Santayana (fi losof, eseist și poet spaniol) carac-
terul este prevestirea destinului nostru, și cu cât 
avem și vrem mai multă integritate, cu atât va fi  
destinul nostru mai simplu și mai nobil, percepția 
aceasta este valabilă pentru un popor (spanioli) și 
pentru o anumită epocă (începutul veacului XX). 

Precăderea înclină spre integritate, 
condiție a reușitei dar și a nobleții. Conținutul 
defi nitului este însă ușor diferit de la un popor la 
altul și de la o epocă la alta. Francezul La Roche-
foucauld găsea în caracter câteva valori reprezen-
tative pentru poporul lui: hotărârea, dreptatea, 
exemplul şi sinceritatea alcătuiesc ceea ce noi 
numim caracter, el este temelia demnităţii per-
sonale. Pentru romanii lui Cicero caracterul fără 
inteligență poate mult, dar fără aceasta caracterul 
nu valorează nimic. 

Pentru nemți, Immanuel Kant găsește că 
acesta constă în tăria hotărârii cu care cineva 
vrea să facă ceva și pune acel ceva în execuție, 
ceea ce de altfel este în deplin acord cu fi rea ger-
manică în general. Un proverb indian spune că nu 
cunoști un om decât după ce ai umblat trei luni în 
mocasinii lui, adevăr care emană din fi losofi a hin-
dusă. Românii își încearcă și ei cugetarea și cred 
că puterea caracterului stă în dragoste, iar carac-
terul în sine, după Simion Mehedinți, nu e un dar, 
ci o sumă de deprinderi tari, dobândite prin mun-
că, aprecieri în deplin acord cu conținutul profund 
creștin al moralei noastre, dar și în concordanță 
cu suma de deprinderi, ceea ce nu înseamnă suma 
a orice, ci a deprinderilor tari, în ideea tenacității 
încercate îndelung prin perseverență. Personalita-
tea, în schimb, este aceea care se dăruiește, nu se 
justifi că, potrivit lui Petre  Țuțea ‒ o diferențiere 
concisă care o separă de caracter, acesta fi ind 
un defi nitoriu care se întoarce spre sine nu spre 
ceilalți. Caracterul își bătătorește calea spre per-
sonalitate doar prin voință și se remarcă prin ati-
tudini, prin circumstanță ori prin convingeri gene-
ralizate, dar nu totdeauna reconsiderate. Judecând 
după Jung, un caracter poate fi  dominat sau nu 
de voință, indiferent de orientările lui atitudinale, 
mai vizibil la tipul introvertit decât la extraver-
tit și de aici numeroasele judecăți grăbite despre 
voința românului al cărui tip psihologic își găsește 
obiectul atitudinilor în sine nu în afară, ca în ca-
zul extravertitului. În mod obișnuit defi nim voința 
ca refl ectare a confruntării dintre posibilități și 
condiții obiective în declanșarea unei acțiuni, 
iar lipsa acesteia constă, din contra, în rezistența 
internă față de un obiectiv sau chiar un obstacol 
supraestimat de spiritul defensiv. Într-o altă per-
spectivă, voința se vede ca o fi nalitate a efortului 
voluntar capabil să mobilizeze resurse energetice, 
locomotorii, emoționale sau intelectuale. 

Ca proces psihic dobândit, voința poate fi  

determinată de temperament (ca gen), de gândi-
re, limbaj, imaginație, experinețe anterioare (ca 
specii). Dacă avem în vedere toate acestea, se 
poate spune că voința românului este pe măsura 
fermității scopurilor lui, iar scopurile sale îi dau 
contur personalității, orizontului său istoric și 
capacității lui de actualizare. 

Discontinuitatea succeselor românilor, și 
aceasta datorată tot voinței palide de afi rmare, 
i-a făcut mai mult să supraviețuiască; registrul 
fi ind-ului lor întru toate. Insuccesele le-au para-
lizat voința pentru că, în loc să se mobilizeze cât 
să găsească un nou început, au  devenit temători, 
neîncrezători în sine pentru că și-au asumat în ex-
clusivitate și cu ușurință eșecurile ca pe lovituri 
de soartă.

De aici și perseverența lor doar în lucrurile 
sigure și de aceea ei nu s-au avântat până la risc. 
În susul și în josul acestui raționament, istoria ro-
mânilor nu este istoria lui a deveni, ci a lui a exis-
ta. Solidaritatea lor defensivă s-a risipit în clipele 
de fericire și de aceea triumfurile lor au fost doar 
pasagere și nu de durată. Până și împlinirea fi inței 
lor naționale, după puseul Mihai Viteazul, nu s-a 
realizat decât prin recunoașterea marilor puteri și 
nu prin impunerea ei ca soluție irevocabilă în fața 
acestora. Naționalismul românesc, constată Mihai 
Ralea�, nu e o virtute, ci o stare de fapt. 

Naționalismul este un indicativ și la Ni-
colae Bălcescu, pentru care națiunea era mai 
importantă decât însăși  libertatea; aceasta din 
urmă, o dată pierdută, are șanse să se recâștige, 
însă națiunea, o dată distrusă, ar fi  irecuperabilă, 
spunea el. Generațiile care au urmat au făcut acu-
mulări pe același fond psihologic (vezi C. Rădu-
lescu-Motru; Psihologia poporului român, 1937); 
o generație presupune o critică, adică o rezistență 
și un program de idei și sentimente1.  Și înainte să 
ne despărțim de Ralea, cu toate reproșurile care i 
se pot aduce, ar trebui să reținem că, în urmă cu 
peste 80 de ani, el îndemna românul să lupte în 
primul rând pe cale etică, cu toate că lui îi lipsesc 
libertatea, șoselele, dreptatea și curățenia străzi-
lor2 . Calea etică poate modela și voința, îi poate 
asigura decență, stăpânire de sine, consistență, di-
namism, tenacitate, nu însă și obiect.

Din păcate, aceste semnale, cel puțin bine 
intenționate, dacă nu și orizonturi imediate, nu și-
au găsit ecoul în fapt. Românul de azi este la fel 
de inconsistent în voință. Istoria lui recentă ni-l 
arată aplecat când spre o putere, când spre alta. 
Aceasta însă nu se datorează comunismului său 
mai ortodox decât cel polonez, decât cel maghiar, 
ca să nu mai spunem de cel al  iugoslavilor lui 
Iosif Broz Tito. Tranziția lui  a fost paralizată de 
lipsa unei garanții din partea unei puteri. Faptul că 
s-a îndreptat mai întâi către NATO relevă aceeași 
străveche timorare; el a pus înaintea restructurării 
economice nevoia de siguranță militară.

Voința românului suferă și acum ca și în 
urmă cu un secol de aceeași  maladivă lipsă de 
determinare care îi refuză fi ind-ului său scopuri-
le majore. Astfel se explică de ce românii se mo-
dernizează greu (iar când o fac încep  cu formele, 
nu cu esențele), au reticențe față de înnoiri și nu 
pentru că ar fi  mai circumspecți decât alții, ceea 
ce nu ar fi  rău, ci pentru că lor le lipsește rațiunea 
progresului real, deși nu se poate spune că nu au 
simțul valorilor, că nu intuiesc prosperitatea.

     Perspectiva lor este în cerc (roata vieții!), 
nu ascendentă, fi indcă voința lor se limitează 
doar la ambiții pasagere și tocmai de aceea le-ar 
fi  necesară o transfuzie de curaj și optimism, un 
impuls. Ei, fără să aibă sentimentul culpabilității 
pentru îndărătnicie în formularea scopurilor, acu-
ză în consecință o îndelungată debusolare istorică 
trăind un timp dilatat fără să-și reproșeze că vin 
în urma celorlați tocmai din această cauză, cu atât 
mai mult cu cât nu duc lipsă de inteligență și nici 
de imaginație. Ei trăiesc în salturi cu defulări spo-
radice, în pusee de existență numai cât să se actu-
alizeze, nu în impetuos și consecvență.

     Lecuirea lor de aceste metehne nu se 
poate face administrându-li-se dictaturi succe-
sive, cum s-a mai sugerat, ci lăsându-i să se tre-
zească singuri (cum îndemna Andrei Mureșanu) 
și să descopere că suferă de lentoare, de festina 
lente. Ori ei acuză concomitent și sindromul to-
midian al îndoielii, ceea ce l-a făcut pe Christos să 
avertizeze:Tomo, pentru că M-ai văzut, ai crezut. 
Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut! (Ioan; 
20.29). 

Propovăduire sau avertisment, nu contea-
ză, dar e bine de știut: Cu cât mai degrabă ei vor 
lua aminte de toate acestea, cu atât mai bine.

Iulian CHIVU

1  Fenomenul românesc, 1927; vezi ed. 1997, Ed. 
Albatros, Buc., p.108
2  M. Ralea, op. cit.,p.115

Voința
Urmare din pag. 21
ani din SUA, interval pe care l-a defi nit “deceniul Anania”. George Alexe, în februarie 
2005, vorbea despre marele scriitor oltean Valeriu Anania, căruia «Cerurile Oltului» 
nu i-au mai ajuns în Oltenia şi le-a extins în toată ţara şi chiar până peste ocean. Ex-
primându-şi bucuria pentru întronizarea Mitropolitului Bartolomeu al Clujului (născut 
în Glăvile de Vâlcea), i-a alcătuit un catren inspirat din “Psaltirea în versuri” a lui 
Dosoftei: « Toate Glăvile să salte / Cu cântări înalte, / Celebrându-şi veşnicia / Prin 
părintele Anania »; totodată, a amintit faptul că sibianul Octavian Goga considera 
că Mitropolia Transilvaniei trebuia să fi e la Cluj. În continuare, dna Mihaela Albu a 
spicuit, din scrisorile pe care i le-a adresat Înaltul Bartolomeu, faptul că, la 85 de ani, 
se arăta bucuros că a ajuns la această vârstă, pentru ca apoi, după accident, să-i scrie 
despre suferinţele pe care le suporta. Într-o altă scrisoare, i-a apreciat versurile dintr-un 
volum personal trimis: cred că sunt într-adevăr frumoase, apoi i-a spus un bravo şi a 
mulţumit pentru introducerea lui Ion Luca într-un dicţionar literar. În încheiere, a citit 
un fragment din nr. 1 al revistei Noi, în care Valeriu Anania scria: … Nu fi e de mirare 
că întru singurătatea şi tristeţea noastră (am ales să convorbim în revistă)  nu pentru 
că am vrut să umplem un gol, (ci pentru că) ne-am simţit nevoiţi să golim un plin. 
Aşa cred că suntem şi noi aici: “să golim un plin” despre marele scriitor şi ierarh şi 
marele Om …

Pompiliu Manea: Aş aminti, mai întâi, despre Înaltul Bartolomeu, una din 
faţetele sale de tinereţe: anticomunistul Anania, în 1946, ales preşedinte al Comitetului 
de grevă al studenţilor clujeni, la prima formă de exprimare anticomunistă dintr-un stat 
socialist (…). Când s-a terminat greva, părintele Anania a fost dus, în lanţuri, pe jos, 
130 de km, până la mânăstirea Topliţa. Eu am avut, în 2006, misiunea să organizez, la 
Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, în sala “Ion Muşlea”, sărbătorirea 
a 60 de ani de la grevele studenţeşti din 1946,  pentru ca, în 2007, să ţinem primul 
proces al comunismului din România, având ca preşedinte al Tribunalului pe Bartolo-
meu Anania, alături de Ion Gavrilă Ogoranu, de Ilie Tudor, de alţi grevişti supravieţui-
tori sau rude ale lor, de preoţi ortodocşi şi greco-catolici. Am afurisit comunismul  -atât 
am putut face!

Constantin Zărnescu: Am fost cu dl. arhitect Ion Vitoc adesea în preajma 
Înaltului Bartolomeu. În 1978, după ce se întorsese în ţară, mi-a spus că fusese foarte 
impresionat de Brâncuşi, căruia îi văzuse cele 72 de sculpturi de pe pământ american. 
Apoi, de câte ori mergea la Târgu-Jiu, venea mai întâi la Masa Tăcerii, căreia îi căta 
înţelesurile. A scris poezia Masa lui Brâncuşi, care a stat la [Valeriu] Râpeanu (editu-
ra “Eminescu”) din 1978 până în 1984. (Citeşte poezia.) Îl socotea pe Brâncuşi cel mai 
mare artist al ortodoxiei româneşti, aşa cum este Dostoievschi la ruşi. Îl vedea altfel 
decât americanii, îl vedea legat profund de felul românesc de a fi  şi, cu deosebire, de 
partea sa veche din subcarpaţii Olteniei, din care şi el se trăgea.

Pr. Nicolae State-Burluşi: Datorez mult acestui mare autor român şi mare ie-
rarh, căruia, în 1996, când a împlinit 75 de ani, i-am organizat, împreună cu prietenul 
şi fratele meu, profesorul Ioan St. Lazăr, o sărbătorire memorabilă în sala Filarmonicii 
din Râmnic, iar, în 2005, la 80 de ani, i-am dus la Cluj broşura Du-te, vreme, vino, vre-
me, prima carte ce i s-a dedicat. Preţuirea noastră pentru dânsul nu avea şi nu poate 
avea cuvinte de ajuns. Ne spuneam că, o dată dacă ai stat de vorbă cu Bartolomeu 
Valeriu Anania, poţi să te socoteşti mântuit (…) Urmaţi tot ce a făcut şi în ţară, şi în 
afară, fi indcă peste tot a lăsat mari dâre de lumină! …

Dan Anghelescu (intervenţie, ca moderator): Confi rm şi eu: cei care am fost o 
clipă în preajma Înaltului, am simţit harul, fi indcă emana harul … Este unul din ultime-
le modele ale acelei lumi interbelice care promova credinţa şi ortodoxia.

Florentin Popescu: Valeriu Anania a fost unul dintre ultimii oameni care au 
stat în preajma lui Vasile Voiculescu. S-au cunoscut (faţă către faţă) prin anii ’55-’56, 
la Rugul Aprins. El a fost unul din puţinii nearuncaţi de acolo şi atunci în închisoare (i 
se pregătea şi lui, însă, un dosar greu!), în timp ce Vasile Voiculescu, la 80 de ani, a fost 
închis. Spre norocul literaturii române, Andrei Scrima a plecat din ţară şi cu manuscri-
sul Ultimelor sonete … Cât îl priveşte pe Valeriu Anania, el a scris, în Rotonda plopilor 
aprinşi, poate cel mai frumos text, pe acela despre Vasile Voiculescu. Prin 1985-’86, 
la o întâlnire despre Voiculescu, a fost prezent şi Valeriu Anania şi, la a doua ediţie a 
cărţii mele despre poet, am scris şi ce mi-a spus el atunci. Avea o adevărată charismă, 
pe care nu o au mulţi preoţi. În încheiere, ce faceţi Dv. aici la Râmnicu-Vâlcea (şi n-o 
spun din complezenţă) e foarte important, fi indcă aceasta este credinţa mea :  viitorul 
rezistenţei culturii noastre azi stă în ce se face pe plan local. Dv. o faceţi şi meritaţi 
respectul nostru.

George Anca: … L-am intervievat la Radio, pe când dânsul era la Patriarhie. 
M-am convins de atunci că Valeriu Anania e, în primul rând, un om al teologiei (…). În 
literatură, rămâne, în primul rând, prin teatru, teatrul poetic. În poezie, el n-a concurat 
poezia nimănui (atât că înnoieşte stilul acatistului românesc). În comparaţie cu alţi 
poeţi dintre ascendenţii lui (Dosoftei, de exemplu), e mai complex, inclusiv muzical. 
Amintesc că, în 18 martie 1971, pe când împlinea 50 de ani, George Alexe a vrut să-i 
realizeze un număr omagial în revista “Credinţa”, dar Valeriu Anania, care lucra la 
volumul de teatru, n-a acceptat - dovadă scrisoarea  datată în 18 VI 1971. (…) Am fost 
în Honolulu şi am căutat între mormintele de la Biserica Ortodoxă pe al lui Ştefan Ba-
ciu, dar nu l-am găsit, pentru că era incinerat (îmi spusese Valeriu Anania) şi l-am găsit 
doar în cimitirul chinezesc, unde era înmormântată şi Mira Simian (am scris despre 
aceseta în cartea Zăpezi hawaiiene, din ciclul Ibsenienii VI)…

George Călin: Am lucrat peste doi ani în arhiva mănăstirii Vladimireşti şi am 
realizat peste 1400 de pagini ale unei lucrări monografi ce pe care am adus-o aici, la 
“Rotondă”, editurii “Antim Ivireanul” a d-lui Ioan Barbu. IPS Bartolomeu, pe când 
era în slujbă la Patriarhul Justinian, a stat o vreme la Vladimireşti, unde, în arhivă, 
i-am găsit o poezie inedită, intitulată Mănăstirea copiilor. Dânsul a scris: Măicuţele 
de la Vladimireşti trebuie să poarte haină albă, atât de pure sunt.

Dan Anghelescu: Menţionez că şi Silviu Crăciunaş a scris o carte despre 
mănăstirea Vladimireşti.

Valeriu Diaconescu: Câteva lucruri cunoscute din copilăria mea… Pentru că 
părinţii mei s-au despărţit, pe mine m-au luat ca să mă crească părinţii lui Valeriu 
Anania, unchiul meu; pe mama mea, care era sora lui, a angajat-o la Patriarhie, dar 
pentru scurt timp, fi indcă a trebuit să se întoarcă la Amărăşti ca să îngrijească de 
părintele Dumitru Mărgăritescu. Valeriu Anania avea foarte mare grijă de părinţii săi: 
trimitea lunar pachete pentru mama Ana, care era bolnavă şi tutun pentru tatăl Vasile, 
care fuma; ca să nu mai amintesc de povestea cu caprele aduse de la casa lui Arghezi, 
la care m-a dus şi pe mine, ca să ştie şi dânsul cine a avut grijă de ele. În anii ’50, a 
dat zăpada aceea mare care e dărâmat casa părintească; atunci, mult s-a mai zbătut 
să o ridice din nou; mi-amintesc că se ducea cu bicicleta tocmai la Vaideeni ca să ia 
ce-i trebuie. În ’58, am sărbătorit inaugurarea casei şi nunta de argint a părinţilor, la 
care au venit toate rudele. Pe secretarul de la Consiliul popular, vecin cu noi, nu l-a 
poftit, însă, şi acesta l-a pârât pe Valeriu Anania că a strâns toţi legionarii din Glăvile, 
încât, când a ajuns în Bucureşti, l-au şi arestat. În timpul cât au fost închişi amândoi 
fraţii, Dumitru şi Valeriu, mama lor a murit în braţele mele (aveam 12 ani). În ’64, 
când au fost eliberaţi, au venit la casa lor şi a mea (eu rămăsesem să locuiesc în ea), 
au stat vreo două săptămâni, apoi au plecat la Bucureşti. Pe mine nu m-au primit în 
partid, fi indcă aveam unchi în America, pe Valeriu Anania. Când a venit de acolo, l-au 
pus director al Institutului Biblic, de unde, când a ieşit la pensie, s-a mutat la Văratic, 
într-o vilă construită pentru el şi şi-a dus acolo biblioteca. Amândoi fraţii, când veneau 
la Glăvile, se plimbau pe văi şi dealuri, de bucurie. Când era arhiepiscop şi venea 
la Sfântul Sinod, dădea pe la mine să-i fac fi ertură de găină şi pui fript cu vin şi cu 
mămăligă caldă … Am scris şi eu o carte de peste 1000 de pagini cu asemenea amintiri 
din viaţa mea, dar mi-e greu să o public… 

În context, Ioan St. Lazăr a citit un fragment din cartea sa Bartolomeu Valeriu 
Anania sau Lupta lui Iacob cu Îngerul, în curs de editare.

* 24 mai 2012, Râmnicu-Vâlcea (pentru conformitate, Ioan RAZEŞ)

Bartolomeu Valeriu Anania...
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Către  Natură

  Svetlanei Paleologu Matta
 
Sufl u dă-mi, Orfeu, să slăvesc Natura,
Peste om şi zei sfânta Deitate.
A toate izvor şi-ntrupare-a unei
   Pururea Dharme. 

Tu mi-ai făcut dar, Nobilă Putere,
Marele Deschis şi aripi cât cerul,
Zboru-mi săgetând, în extaz cu tine,
   Zările Tainei.

Văzul meu uimit sufl etul tău este,
Gându-mi făurar – magică oglindă
Unde-n ceas de har te dăruiesc ţie-ţi
   Şi mai sublimă.

Timpul meu l-ai smuls din eternitate.
Când transfi gurat, în ea se va-ntoarce,
Cer, pământ şi om din lumină nouă,
   Se vor renaşte. 

Către Eter
  
  Lui Leonida Maniu
 
O, subtil Eter ! Tu, eonul nobil
Mai sus de Olimp - de ai pătimirii
Zei, care pizmaşi, omul prometeic 
   Îl pun în lanţuri. 
   
Focul ai creat, ilumină-a minţii, 
Şi-a întregii fi ri. Lutul zămislit-ai, 
Sân al  formelor. Şi-ai născut mişcarea, 
   Unda eternă
   
Magic modulând viaţa şi vecia
Şi în  ritm de cânt moartea o întrece.
Spre-a re-nnoi, tu îi dărui lumii
   Fulgerul, geniul.

Din abis spre cer sufl u-i toate schimbă 
Pe altaru-i sfânt în mai pure sensuri.   
Şi în sine-ntors, geniul se absoarbe
               Una cu tine.

La Delphi 

Lui Traian Diaconescu
Delphi – sanctuar al sofi ei sfi nte !
Pe sublim suiş, Parnasul îngână
În pindaric imn basmul fără moarte-al
   Anticei Grecii.

Tolosul – altar al Zeiei Pronaia,
Logosu-absolut în viers de coloane
Îl proclamă, dând binecuvântarea
   Pentru-nălţare.

Ne purifi căm în fântâna sacră
A Castaliei spre-a urca la Templul,
Unde Pythia om şi zei în transă
   Moirei jertfeşte.

Sus, în Teatru-apoi, oamenii învaţă
Joaca de-a fi  zei. Fulgerul lui Zeus -
Prometeic dar, e în om lumina 
   Judecând cerul.

Iar pe stadion, cel ce-a-nvins devine 
Semizeu, slăvit de Apollo-n lira-i -
Pe când Sfi nxul semn de-ntrebare-aşează
   Pe-ntreg omfàlos.

 Întoarcerea din exil 

Pururi în eter gândul ni se-nalţă
Cer nou deschizând pentru zei şi raiuri.
Vieţuim pierduţi dincolo de noi
   În ceruri mute.

Dar n-auzi un glas ce-napoi ne cheamă,
Din alt cer mai ’nalt, din  care smulşi suntem ?
Din ce orb impuls o ascunsă mână      
   În hău ne-aruncă ?

Cu noi e zvârlit tot frumosul lumii,
Astre şi-aurori, mări de cânt şi raze.
Morţii spre-a fi  dat. A fi  e o vină ?
   E-n neant rană ?

Să se-ngâne cum aripile noastre 
Cu sublimul cânt din adâncul Tainei ?  
 
A fi  şi-a nu fi  întrecând ne-ntoarcem
   În ne-nceputuri.
  

    

Rugă

Zodii străine m-au trimis jertfă,
Coardele lirei - fl ăcări mă mistuie
Spre re-nvierea care-o să vindece 
   Rana de-a fi .

Voi, neştiute, spre ce alt unde
Îmi veţi deschide, din rătăcirea
Prin întrebarea fără răspunsuri ?   
   Mă-ntorc acasă ?

Dar, Mare Doamne, dă-mi bucuria
Să iau cu mine această lume
Pururea-n lacrimi în mări de stele.
   Nu ea e unica ?

Pasărea Phoenix

Unde pleci arsă-n propria-ţi purpură,
Cumpănă între foc şi cenuşă,
Vis de-mpăcare-al zeilor între
   Viaţă şi moarte ?

Magi ai cuvântului ţi-au dat viaţă,
Sens să-mprumute fi rii nefi re,
Joc al uimirii-ntrecând adevărul  
   Ce-i nicăire.

Verbu-mi pulsând de reînceputuri. 
Pe-aripi cât cerul poartă-l dincolo, 
Bezna să soarbă din pure fl ăcări 
   Altă lumină. 

Când am să plec, afl a-voi nici undele
Schimbat de tine în mine însumi
Şi îmi vei spune-n gloria unului -
  „Te redau ţie-ţi” ?
       

Sappho

Sappho, tu, pururi  muza cea vie
Între surorile-ţi, şi mai divină
Ca Afrodita-n tainicul templu-al
   Flăcării sfi nte.

La Mitilene şi azi izvoarele
Cu-a lor lumină pură în lacrimi,
Braţe şi umeri, sâni şi pleoape
   Te re-ntrupează.

Cântul, descântul lirei de unde
Nopţi de atuncea vin să le-asculte
Şi-n clar de  lună îţi învesmântă 
   Coapse fl uide.

Gol e Olimpul. Tu preoteasa
Nemuritoare, pe-altarul Firii
Prea trecătoarei inimi îi dărui
   Aripi spre ceruri.
     

Poetul

Perla ţi-aprinde văz de-absoluturi,
Spiritul crestelor ţie-ţi te smulge,
Iar sufl ul lirei pur te renaşte 
   Mai sus de tine.    

Gânduri de rouă spre-azur te-mbie,
Sufl etu-l poartă raze fecioare,
Iar sus eterul pur te preface-n
   Gânduri de stele. 

Chemarea Tainei dincolo-ngână
Harfele tainei din tine, - cântul 
În el te soarbe, - inima-ţi moare
   De nemurire.

George POPA:George POPA:

RITMURI ANTICE

Cu doru’ și dragostea

Făcu Dumnezeu lumea,
Din rău o făcu, din bine
Și-n ea dragă dragostea
Și-o umplu toată cu mine.
*
Dorul și cu dragostea
Ele țin viața mea.
Tot cu ele-n brațe-aș sta – 
Uita-m-ar așa Moarteá!
*
Trecu doru prin codrú
Ca o pală de vântú.
Ca un gând al nu știu cui
Către dulce draga lui...
*
Ardea codrul. Până-n nori
Flăcările s-o întins.
Dorul meu, prin el trecând,
Astă-noapte, l-o aprins?...
*
Umblă prin grădini un zvon,
Că dorul e și el om.
Amiroase ca un pom
Și i-i numele Ion...
*
De surâsul lui Ion
Face-mi-se dor și-n somn.
Mă tot uit la el și-mi pare
Că-i soarele când răsare...
*
Ieri, pe cerul munților
Adăsta, pierdut, un nor.
Duh era de zburător
Ori de la bădița...dor?

*
Mândra mea din Preluceá
Amărăște-mi dragostea.
Cea din Dealul Rușinar
Mi-o-ndulcește cu amar.
*
O, și nourul, că-i nor...
Ca și mine-un dor greu are,
Însă nicăieri un țărmur
De odihnă și-alinare...
*
Draga mea de dor cânta,
Iarba lin se vălurá,
Văzduhul se luminá
Și se dulce miresmá.
*
Ci de drag de dumneaei
Înfl orea în mine-un tei
Și cerul se albăstrea
Și-atât de frumos durea...
*
Două azimi sânii ei,
Ispite ochilor mei,
Coapte-n foc divin păcate,
De-a mea gură aromate...
*
Cea iubire de demult –
Basm frumos ce-l tot ascult
Și cu el, prin ani, departe,
Până-n moarte, până moarte...
*
Istovea în cer o stea,
Era, vai, dragostea mea.
Parcă-n margini de pustie,
Ultimă lumii făclie...
*
Și-a murit acea iubire
Și-a rămas după-a ei moarte
Adormit numele dânsei
Într-o pagină de carte...
*
Murisem. Sub crucea mea
Sta mândra și suspina,
Cu jale multă, cu dor:
«Putrezit-ai, bădișor?»...

Munții Apuseni

Teofil RĂCHIŢEANUTeofil RĂCHIŢEANU
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Despre apariţia lui Caragiale la  “Junimea” şi  
participarea  scriitorului la şedinţele renumitei socie-
tăţi,  „o adunare privată de iubitori ai literaturii şi ai 
ştiinţei, de iubitori sinceri”, afl ăm din jurnalul lui Titu 
Maiorescu, ”Însemnări zilnice”, publicat de I. Rădu-
lescu – Pogoneanu, fost elev al acestuia. Din aceste 
„Însemnări zilnice”, reiese că scriitorul I.L. Caragiale 
participă pentru prima dată la seratele „Junimii”, aca-
să la Titu Maiorescu, în ziua de vineri, 26 mai 1878, 
alături de Eminescu, Slavici,  Ronetti - Roman şi de 
sărbătoritul Vasile Alecsandri, premiat pentru poe-
zia  „Ginta latină”, la Concursul de la Montpellier. 
„Splendidă seară!”  -  exclamă Titu Maiorescu. După 
momentele poetice prezentate, nelipsind „Frumoase 
poezii ale lui Eminescu, urmează interesanta cozerie 
(„causerie”) a lui Vasile Alecsandri”. Când îi înşiră pe 
toţi participanţii de la acea serată, Titu Maiorescu nu 
scapă să menţioneze despre Caragiale că este „un bun 
traducător al „Romei învinse” de Parodi. Mai precis, 
cu cinci zile înainte, avusese loc prima reprezentaţie, 
pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, a tragediei 
„Roma învinsă” de scriitorul francez Alexandru Paro-
di, într-o foarte bună traducere efectuată de Caragiale, 
fapt pentru care a primit sarcina, din partea  direcţiei 
Teatrului Naţional, de a face şi alte  traduceri precum şi 
revizuirea unei traduceri aparţinând altcuiva. Cu toate 
acestea, Caragiale mărturisise că ar fi  fost introdus, la 
„Junimea”, de Mihai Eminescu încă din toamna anu-
lui 1877, de când începuse să colaboreze la „Timpul”.  
Mentorul „Junimii” îi invită pe redactorii de la „Tim-
pul”, M. Eminescu, I.L. Caragiale şi Ioan Slavici, la 
familia cumnatului său, doctor Wilhelm Kremnitz, la 
masă. Cina capătă aspectul unei serate literare la care 
mai participă amicul lui Caragiale, Ronetti – Roman şi  
Chibici – Râvneanu.

Sâmbătă, 11 noiembrie 1878, Titu Maiorescu 
pleacă la Iaşi, însoţit de Eminescu, Caragiale, Slavici, 
Nica şi Olănescu, pentru banchetul „Junimii”, la îm-
plinirea celor cincisprezece  ani de la înfi inţare (1863). 
Primii trei merg pe cheltuiala lui  Titu Maiorescu („cei 
dintâi 3, pe socoteala mea”).  Aniversarea are loc dumi-
nică, 12 noiembrie, prilej pentru Slavici de a citi „Gura 
satului”, iar pentru Caragiale , „O noapte furtunoasă”. 
„În casa mea, nota Iacob Negruzzi, el citi întâi şi-ntâi 
„O noapte furtunoasă”, faimoasa comedie care a făcut 
o revoluţie întreagă în teatrul românesc. Nu-şi poate 
nimeni închipui ce efect a produs această piesă citită 
de însuşi Caragiale, în cercul „Junimii”. „...... şi spre 
marea noastră petrecere, afi rmă acelaşi, ne-a citit aşa de 
bine piesa sa, „O noapte furtunoasă”, că ne-am tăvălit 
cu toţii de râs”. Pe 18 ianuarie 1879, are loc premiera 
comediei „O noapte furtunoasă” la Teatrul Naţional din 
Bucureşti, pe 21 ianuarie, se reprezintă din nou cu une-
le modifi cări făcute de Ion Ghica, directorul teatrului, 
pentru care autorul protestează vehement, iar piesa este 
scoasă de pe afi ş. Întâmpinat  de Ion Ghica, afl at în ca-
binetul său, cu  vorbele „Ieşi afară”!, Caragiale i-a răs-
puns cu expresii insultătoare. Cu alte cuvinte, la injurie 
răspunde tot cu injurie. După prima  reprezentaţie, Titu 
Maiorescu oferă o masă în cinstea autorului al cărui 
trac atinsese stadiul  cel mai înalt în timpul spectacolu-
lui, fi ind fl uierat şi huiduit.

Cu prilejul turneului lui Ernesto Rossi la Bucu-
reşti, Caragiale este invitat de Titu Maiorescu la masa 
oferită în cinstea înaltului oaspe. „Eminescu n-a venit, 
fi indcă i se părea că nu e bine îmbrăcat”.

De Paşti, aprilie 1879, tot pe cheltuiala lui Mai-
orescu, plecând cu familia, îl ia şi pe Caragiale la Vie-
na, „întâia privire asupra civilizaţiei pentru el”, unde 
vizitează biserici, muzee şi asistă la spectacolul  feeriei     
„Visul unei nopţi de vară”, la Burgtheater, spre marea 
sa bucurie.

Comedia „O noapte furtunoasă” este tipărită, cu 
unele modifi cări, în „Convorbiri literare”, octombrie 
– noiembrie 1879, cu următoarea dedicaţie: „D. Titu 
Maiorescu este cu adânc respect rugat să primească 
dedicarea acestei încercări literare, ca un semn de re-
cunoştinţă şi devotamentul ce-i poartă  autorul ei”. În 
acelaşi an, Caragiale citeşte, la Titu Maiorescu, acasă, 
„Conul Leonida faţă cu reacţiunea”, prilej pentru  Iacob 
Negruzzi de a face unele observaţii: „Farsa lui Caragi-
ale a plăcut foarte mult ieri la „Junimea”, dar autorul 
n-ar trebui să bată în aceeaşi strună”. Apare în „Con-
vorbiri literare”, februarie, 1880.

Aşa cum reiese din „Însemnări zilnice”, comedia 
„O scrisoare pierdută” a făcut obiectul lecturii autoru-
lui în mai multe întruniri ale „Junimii”, 23 septembrie, 
1884: „Seara, la noi (Titu Maiorescu), Vasile Alecsan-
dri, Z. Cantacuzino, Philippide alde Th. Rosetti, Bur-

ghele, Chibici.  Caragiale ne-a citit excelenta lui nouă 
comedie în patru acte”; Miercuri, 3 octombrie 1884:  
„Aseară, domnul şi doamna  Sturdza la mine, alde Th. 
Rosetti, Hasdeu, Alecsandri. Caragiale a citit din nou  
„O scrisoare pierdută”; Miercuri 24 octombrie 1884: 
.... plecat din Bucureşti cu Th. Rosseti, B, Ştefănescu 
– Delavrancea, Chibici şi Caragiale la Iaşi;  „Joi seara 
banchetul „Junimii”:  „Mare efect lectura lui Caragiale, 
„Scrisoarea pierdută!”. Până la 1 noaptea”. „În preziua 
premierei, prin mijlocirea lui T. Maiorescu, „O scri-
soare pierdută” a fost citită la Palatul regal în prezenţa 
reginei  Carmen Sylva. Încântată de frumuseţea piesei, 
îşi exprimă dorinţa de a participa la premiera acesteia.  
Marţi, 13 noiembrie 1884, are loc prima reprezentaţie 
a comediei „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, la 
Teatrul Naţional din Bucureşti. Participă regina şi Titu 
Maiorescu. „Succes mare, autorul de două ori chemat 
...... Lume, de nu mai încăpea. După reprezentaţie, su-
peu la noi, cu Caragiale, Slavici, Balş, Bianu, Th. Ro-
setti şi Mandrea cu damele, Olănescu, Chibici, Nica”. 
Au loc unsprezece reprezentaţii la rând. „O scrisoare 
pierdută” este dedicată prietenului său, Petre Th. Mis-
sir, cu  prilejul publicării în „Convorbiri literare”, fe-
bruarie – martie 1885.

 Vineri, 15 februarie 1885, în a 45-a zi aniversară 
a naşterii lui Titu Maiorescu, Caragiale a citit noua şi 
hazlia sa farsă de concurs „D-ale carnavalului” Un ju-
riu din care făceau parte, între alţii, Vasile Alecsandri. 
B P. Hasdeu, Titu Maiorescu, premiază comedia „D-
ale carnavalului”. Miercuri, 27 februarie 1885: „Asea-
ră M-e   Callimachi, Negruzzeştii, Zizina şi Fl.Marian 
din   Bucovina,   la  mine,   la      masă.  Şi    Caragiale  
căruia        alaltă-seară i-am dat la Comitetul teatral 
premiul de 1200 franci pentru farsa în trei acte, „D-ale 
carnavalului”.

„În lunea Rusaliilor, 13 mai 1885, notează Titu 
Maiorescu, de dimineaţă   până către ora 2 noaptea, ter-
minat de scris critica asupra comediilor lui Caragiale”. 
Apare studiul lui Titu Maiorescu, „Comediile d-lui I.L. 
Caragiale”, publicat în „Convorbiri literare „lucrare în 
care autorul îşi dezvoltă unele principii estetice, valori-
fi când idei din Aristotel, Kant, Hegel şi Schopenhauer. 
Acest studiu s-a născut din necesitatea de a-l apăra pe 
marele dramaturg de atacurile din presa vremii, acuzat 
de imoralitate. Maiorescu dezbate două idei importan-
te: raportul dintre artă şi realitate şi condiţia moralităţii 
în artă. Studiul lui Titu Maiorescu  apare ca prefaţă la 
volumul „Teatru”, de Caragiale, în Editura Librăriei 
Socec.

Lectura dramei „Năpasta”, la „Junimea”,se pe-
trece în ziua de duminică, 17 decembrie, 1889: „......
deseară la noi mare societate pentru lectura noii drame 
în două acte a lui Caragiale, „Năpasta”. Am stat sara 
până după 1 din noapte cu Caragiale. Citirea dramei 
„Năpasta” este reluată după o săptamână, 24 decem-
brie 1889: „Năpasta” de Caragiale cetită încă o dată, tot 
mare efect. Până la 12 ½  noaptea. Anicuţa  a suportat 
foarte bine, vie”. Pe 3 februarie 1890, are loc premie-
ra dramei „Năpasta”: „Sara, prima reprezentaţie a dra-
mei lui Caragiale, „Năpasta”, la Teatrul Naţional. Eu 
singur. Anicuţa în pat. „Petit succès d’éstime”. Jucată 
nu se poate mai rău, afară de ocnaşul  Ion (Nottara). 
Aristizza Manolescu absolut stupidă, el, Manolescu, 
revoltător de fals”. „În „Năpasta”, va spune Aristizza 
Romanescu, m-am întâlnit cu cel mai mare nesucces 
din cariera mea”.

Este o mare satisfacţie pentru  junimişti şi înde-
osebi pentru Titu Maiorescu de a descoperi, în persoa-
na lui Caragiale, un adevărat talent, un autor dramatic 
original. Din „Însemnările zilnice”, constatăm că Titu 
Maiorescu i-a admirat scrierile lui Caragiale, impresi-
ile lui sunt constante şi niciodată nu revine asupra lor, 
dramaturgul se bucură de o atenţie binemeritată, bi-
nevoitoare şi generoasă, dar nu acelaşi  lucru în cazul 
omului Caragiale: „Aseară cetit actul I din opera  „Hat-
manul Baltag”, de Caragiale şi Negruzzi. Foarte amu-
zanţi Caragiale cam neruşinat cu ceilalţi” (Sâmbătă, 27 
noiembrie/9 decembrie 1882);  Ceartă între Negruzzi 
şi Caragiale, pentru modifi cări necesare (la opera lor). 
Caragiale violent, grosolan şi  inutilizabil”(Martie, 
1884); „Seara,  „Junimea”, Caragiale lipsit de  tact, 
ca la mahala, în discuţia cu Alecsandri ....” (Sâmbătă, 
17/29 martie 1884). Şi Duiliu Zamfi rescu, într-o scri-
soare către Titu Maiorescu, Roma 11 octombrie 1889, 
notează: „..... grosolănia lui Caragiale şi naivitatea mea 
mă făceau să sufăr groaznic”. La fel, Iacob Negruzzi, 
în „Amintiri din „Junimea”: „.....şi când Caragiale cu 
cuvântul său tăios şi caracterul său necruţător pocnea 
pe vreun tânăr ce cetea o compunere aşa cu vreo ob-

servaţie atingătoare şi puţin politicoasă  în formă, lăţea 
deodată un sentiment  penibil în toată adunarea”.

Conferinţa cu titlul „Gâşte şi gâşte literare” ţi-
nută la Ateneu, 9 mai 1892,  articolele „Două note” 
(1892) şi „Ironie” (1890) duc la ruptura lui Caragia-
le de Titu Maiorescu şi încetarea colaborării la „Con-
vorbiri literare”. „Ironie” se referă la sărăcia materială 
a lui Eminescu şi la nepăsarea acelora care l-au lăsat 
totdeauna în lipsă, deşi-l puteau ajuta cu toată digni-
tatea, deşi apropierea lui le-a făcut cinste şi profi t – şi 
încă le face”. Este o replică în termeni cam violenţi la 
unele afi rmaţii ale lui Titu Maiorescu pe marginea  bi-
ografi ei eminesciene. „Două note” sugerează indigna-
rea scriitorului privind modifi cările făcute în versuri-
le lui Eminescu după „cererea câtorva persoane”; „pe 
când artistul era cu mintea bolnavă, s-au făcut în opera 
lui publicată în volum îndreptări, purgări şi omisiuni 
cu desăvârşire arbitrare”. De asemenea, şi conferinţa 
„Prostie şi inteligenţă”, ţinută la Clubul muncitoresc, 
este o ieşire împotriva lui Titu Maiorescu.

Scrisoarea lui Caragiale expediată din Berlin, 
18.XII.1906, este un răspuns la scrisoarea lui Mihail 
Dragomirescu prin care acesta îi anunţă „divorţul” de 
Maiorescu. Iată ce-i comunică I.L. Caragiale: „Te mai 
felicit apoi că în fi ne  ai divorţat. Eu eram sigur că aşa o 
să se isprăvească dragostea. Trebuia odată onestul june 
ageamiu să-şi deschidă ochii şi să vază cât e de falsă 
bătrâna proxenetă sulemenită cănită şi magiunită să se 
hotărască odată a-i da un categoric adio – oriental, pre-
cum merită o aşa paciaură lipsită de cea mai elementară 
omenie, şi precum i s-a întâmplat de atâtea ori”. După 
cum observăm, limbajul este destul de dur.

Aceste manifestări necontrolate, violente (prin 
vorbe) ale lui  Caragiale faţă de Titu Maiorescu  sunt 
considerate de Vladimir Streinu „atacuri foarte josni-
ce”, iar de Şerban Cioculeasca, „deplasate şi fără efect”. 
Titu Maiorescu a procedat ca şi în cazul polemicii cu 
C.Dobrogeanu-Gherea, n-a răspuns în vreun fel acestor 
ieşiri din partea lui Caragiale, dimpotrivă şi-a păstrat o 
constantă admiraţie faţă de opera dramaturgului.

Una din cauzele înstrăinării lui Caragiale şi a al-
tor scriitori de societatea „Junimea” este părăsirea lite-
raturii de către aceasta, iar conducătorii junimişti erau 
factorii politici infl uenţi. Iacob Negruzzi  explică, în 
„Amintiri din Junimea”, acest aspect: „Aceste întruniri 
mi-e teamă că vor ajunge  în curând sporadice, mai ales 
din cauza politicii în care mulţi din noi sunt vârâţi cu 
şi fără voie. A face şi politică şi literatură cu egală pa-
siune, a urmări, adică două scopuri paralele cu acelaşi 
interes nu este cu putinţă şi se poate prevedea cu sigu-
ranţă că politica are să învingă, în paguba literaturii”.

Mihail Dragomirescu, plecat de la „Convorbiri 
literare”, a întemeiat revista „Convorbiri critice” şi in-
tenţiona, să dedice un număr al revistei  lui Caragiale 
tocmai în luna în care Maiorescu îşi serba ziua de naş-
tere. În scrisoarea din 7 februarie 1908, către Mihail 
Dragomirescu, Caragiale recunoaşte calitatea sa de ju-
nimist, „sunt elev al „Junimii” , regretă ieşirile lui faţă 
de Titu Maiorescu, deplânge „momente de-njosire su-
fl etească” şi scoate în evidenţă marile  calităţi ale criti-
cului, situându-l în prim planul culturii noastre, alături  
de B.P. Hasdeu. Caragiale refuză a i se dedica un număr 
omagial în „Convorbiri critice” din 15 februarie 1908, 
în schimb îi trimite următoarea telegramă: „Din toată 
inima ca pe frumoasele vremi ale tinereţii, un bătrân 
şcolar urează ilustrului învăţător la mulţi ani cu sănăta-
te şi veselie. Trăiască Maiorescu!”

Ce-i uneşte totuşi pe cei doi scriitori?Atât Ma-
iorescu cât şi I.L. Caragiale, cărora li se alătură M. 
Eminescu, au fost duşmani neîmpăcaţi ai „formelor 
fără fond”, ai superfi cialităţii şi demagogiei politice, ai 
beţiei de cuvinte.

Cu toate acestea, Caragiale a lăsat posterităţii, 
în „Câteva păreri anonime”, „Epoca” (1897) poate cel 
mai impresionant şi autentic portret al lui Titu Maiores-
cu: „D-l Titu Maiorescu, în afară de strălucitul lui talent 
de orator de catedră şi de tribună parlamentară, este un 
mare literat, om cu înzestrare intelectuală în afară de 
orice concurs” (fără egal).

Referindu-se la Caragiale, Mihail Dragomirescu 
conchide: „Arta lui dramatică şi nuvelistică poate servi 
de model pentru toate timpurile; şi cine-şi dă seama de 
bogăţia de forme, cele mai multe din ele desăvârşite, 
ale povestirilor sale......nu poate şovăi un moment să 
vadă într-însul pe unul dintre cei mai mari artişti literari 
ai tuturor vremurilor”.

Constantin E. UNGUREANU

Titu Maiorescu şi  I.L. CaragialeTitu Maiorescu şi  I.L. Caragiale
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1.Până spre sfârșitul ei, cartea lui Ion Th. Grigore 
intitulată Memorii (Editura Ploiești-Mileniul III, 2008) 
propune indicii topografi ce care contravin fl agrant celor 
cunoscute de mine încă din adolescență privind zona 
în care era situată locuința profesorului matematician. 
,,Blocul de vizavi”, ,,farmacia de lângă Big”, ,,Chioșcul 
de peste drum” de unde-și cumpăra țigări, ,,drumul spre 
oraș” străbătut cu mașinile I.T.P.-ului etc. Sugerează că 
perimetrul descris se afl ă în apropierea Gării de Sud 
și nicidecum în altă parte. Suspansul se menține până 
la capitolul-anexă de un dramatism înfricoșător inti-
tulat de editură însemnări despre calvarul detenției de 
la canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, iar de autor, în 
manuscrisul cărții sale, Perioada 1952-1953/ Anul ne-
dreptei ispășiri sau minunea unei supraviețuiri. Oameni 
și oameni în clipe grele.

Rupt de contextul scrierii prin conținut și ton in-
solit dar nu și prin personajul care îl animă, capitolul 
respectiv este important prin faptul că evocă despărțirea 
brutală de viața normală și intrarea în iadul închisorilor 
comuniste. Întoarcerea acasă, după opt luni de muncă 
istovitoare la Canal este făcută pe un ton descriptiv me-
nit să confi rme unele amintiri din adolescență pe care 
cititorul acestei cărți, ajuns acum el însuși bătrân, și le 
amintește cu nostalgie.

Prin 1952 (și în anii următori, dar nu prea mulți), 
casa profesorului matematician se afl a pe Cantacuzino 
(devenită 23 August), destul de aproape de vestita câr-
ciumă ,,Pisica albă”. De la aceasta, construită în colț cu 
strada Logofăt Tăutu, pe care locuiam, până la acasa 
lui Ion Th. Grigore mai erau (mergând spre centru): un 
salon de coafură/frizerie, o măcelărie, o băcănie și un 
atelier de cizmărie. În continuarea lor se afl a un gard de 
fi er forjat de vreo șase metri lungime, având la poartă 
fi rme ,,Cabinet Stomatologic” în spatele căreia se afl a o 
alee înecată în verdeață. Ion Th. Grigore o descrie ast-
fel: ,,Casa noastră  nu era chiar la stradă, ci pe o alee 
personală de circa 35 metri”. Într-adevăr, la capătul 
acesteia mai mult se bănuia vila cochetă, având etaj și 
terasă (amănunte furnizate de locatar) care descoperea 
privitorului curios nu linii ascuțite, ci unele curbe, care 
se armonizau cu peisajul luxuriant. O atmosferă de mis-
ter plutea asupra acestei clădiri căci, dacă l-am văzut 
de câteva ori intrând pe profesor (afl ându-mă în zonă), 
n-am văzut niciodată pe cineva ieșind din curtea lungă 
și strâmtă.

Aceste amănunte colaterale prezintă pentru au-
torul acestor rânduri o valoare afectivă deosebită. Căci 
apropierea geografi că (stradală, mai bine zis este menită 
să grăbească fenomenul de empatie, necesar în comen-
tariul de acest gen.

Memorii de Ion Th. Grigore păstrează cronolo-
gia specifi că ,,jurnalului” literar, dar nu încadrarea în 
zile succesive ci în calupuri temporale menite să ex-
plice un eveniment sau altul cu pondere mai mare în 
desfășurarea existenței sale. Astfel, copilăriei și școlii 
primare le sunt afectate puține pagini, practic lipsi-
te de efuziuni lirice, dar esențiale prin conținutul lor 
informațional. Viitorul matematician notează neutru că 
s-a născut ,,la 22 octombrie 1907 în satul și comuna Tă-
tărani, în județul Dâmbovița, într-o casă veche, așezată 
pe malul drept al Dâmboviței” fi ind ,,primul dintre cei 
9 copii” pe care i-a avut familia. Rememorând perso-
najele care s-au perindat în viața sa de elev, acesta îl 
menționează în special pe Ion Georgescu, despre care 
acum, la bătrânețe, afi rmă că ,,nu-mi dam seama atunci 
ce dascăl strălucit am avut”. Apoi Ion Th. Grigore se 
referă la setea sa de învățătură, concretizată în medie 
9,57 de pe diploma de absolvire a ciclului primar. De al-
tfel, la Gimnaziul ,,Enăchiță Văcărescu” din Târgoviște 
unde a fost îndrumat să-și continue studiile, nota a fost 
privită cu neîncredere, rămânând ca proaspătul gimna-
zist să facă dovada capacităților sale intelectuale.

Doua idei se desprind de acest tip de abordare 
critică. Prima se referă la viața grea pe care a lăsat-o 
în urmă (și care, într-un fel, l-a însoțit în permanență, 
deoarece a trebuit să contribuie el însuși prin meditații 
la argumentarea stării materiale) și a doua că a trebuit 
să dovedească de timpuriu, prin muncă, performanțele 
sale școlare.

Aceste concluzii au fost totodată comandamente 
pe care Ion Th. Grigore le-a depășit cu brio. Muncind 
cu râvnă ca preparator și elev de frunte, el a înlăturat 
barierele impuse copilului venit de la țară, timid și su-
pus. Prin dinamism și inteligență el s-a impus în fața 
colegilor și profesorilor, matematice și germana fi ind 
materiile lui preferate.

Citind paginile consacrate unor vremuri înde-
părtate rămâi uimit de memoria sa prodigioasă, ca și de 
bogăția surselor informative care au făcut posibile aces-

te Memorii. Colegi (unii rămași anonimi), profesori, 
gazde, vecini etc. Reînvie mai întâi epoca școlarității 
târgoviștene, apoi a celei piteștene, delimitate cu pre-
cizie. Se insistă mai ales asupra ultimei clase de liceu 
(1926-1927) care aduce la orizont și alte griji, cum ar fi  
bacalaureatul, o treaptă de competență la care nu ajun-
geau mulți. De altfel, devenit el însuși profesor, Ion Th. 
Grigore compară adesea examenul de bacalaureat din 
epoca tinereții sale cu cel de acum, considerându-l pe 
cel din urmă ,,o parodie” cu repercusiuni nocive asu-
pra învățământului românesc. Cu minuție descriptivă 
și narativă de invidiat, autorul evocă epoca studenției 
sale cuprinse între 1927-1930. A urmat concomitent 
Matematica și Fizico-Chimice, două secții ale aceleiași 
facultăți, diversifi cându-și însă preocupările pentru 
a putea face față cerințelor materiale tot mai mari ale 
prezentului. Întâmplări hazlii sau având o notă de dra-
matism, care au supraviețuit uitării, sunt rememorate cu 
plăcere, solicitând o memorie fără egal. Căci Ion Th. 
Grigore ține minte, de pildă, și de data primului examen 
susținut ca student, aparent fără să facă exerciții prea 
mari de memorie : „Primul examen al meu ca student 
– afi rmă acesta – a fost cel de geometrie analitică, pe 
data de 6 iunie 1928”. Comprimarea vieții universita-
re în relativ puține pagini (având în vedere economia 
cărții) ține cont de anumite criterii respectate cu rigoa-
re, cum ar fi  menționarea cursurilor din fi ecare an și a 
examenelor aferente, date legate de domiciliu, amănun-
te din viața extrauniversitară etc. Nimic nu este omis: 
nici debutul în cariera didactică, rezervându-i anumite 
surprize, nici interludiul de administrator fi nanciar de 
încasări și plăți la Bârlad în cadrul căruia s-a manifestat 
ca un incoruptibil intrigându-i pe cei învățați cu „obice-
iul pământului” și mai ales „episodul Epureni”, esențial 
pentru această perioadă. Întâmplări diverse, multe din-
tre ele cu caracter  moralizator sunt povestite ca și cum 
s-ar petrece sub ochii noștri, Ion Th. Grigore făcând do-
vada unui narator talentat.

Cu o grabă explicabilă dar și cu satisfacție el 
se referă în capitolul întoarcerea defi nitivă la cariera 
didactică la revenirea în învățământ, în 1934, de data 
aceasta în Ploiești, unde își va petrece tot restul vieții. 
Mai întâi la Școala Comercială Superioară ,,Spiru Ha-
ret”, apoi la Liceul „I.L.Caragiale”, Ion Th. Grigore și-a 
afi rmat talentul didactic și exigența aferentă acestuia, 
făcând din matematică un port-drapel al învățământului 
ploieștean. Nu este mai puțin adevărat că și ceilalți pro-
fesori de matematică din liceu erau specialiști redutabili, 
(Gh. Canciu, în primul rând) dar Ion Th. Grigore a in-
trodus criteriul de competiție, admirat de unii, disprețuit 
de alții, pentru că el presupunea un efort suplimentar 
în încurajarea elevilor dotați. Așa se face că la împlini-
rea vârstei de 70 de ani (când încă era activ), el a fost 
sărbătorit de toate generațiile de elevi îndrumați – fapt 
nemaiîntâlnit în învățământul  ploieștean, dar revelator 
în privința relației elev-profesor când la mijloc se afl ă 
pasiunea pentru performanță. Profesorul, la rândul său, 
își amintește cu precizie numele elevilor supradotați, 
considerându-i vârfuri inegalabile pe Basarab Nicoles-
cu (teoreticianul transdisciplinarității) și pe Ioan To-
mescu, cercetător în învățământul superior bucureștean. 
Dar în fi ecare clasă în care a predat Ion Th. Grigore a 
știut să și-i apropie pe cei înzestrați, astfel încât viața 
lui de familie s-a desfășurat mai mult aici, pe culoarele 
interminabile ale liceului. De câteva ori este menționat 
și numele lui Nichita Stănescu, fost elev meritoriu, care 
i-a păstrat profesorului său o frumoasă amintire, concre-
tizată în dedicațiile de pe cărțile sale.

Războiul, refugiul la Slănic Prahova, participa-
rea la viața politică (a fost membru P.N.L.), activitatea 
de viceprimar al Ploieștiului începută imediat dupa 6 
Martie 1944 au făcut din Ion Th. Grigore un personaj-
cheie al orașului a cărui „poziție onestă” a infl uențat 
unele decizii care au scăpat „mulți oameni de năpastă”. 
El a prezentat contemporanilor o oglindă care să-l arate 
„sărac și curat”, sintagmă mereu actuală dar numai rare-
ori concludentă. În cazul lui Ion Th. Grigore , primarul 
de atunci al Ploieștiului, Gh. Vidrașcu a utilizat urmă-
toarele cuvinte pentru a-l caracteriza: „acest om a ridi-
cat cinstea la rang de dogmă; să-l avem ca model noi cei 
care rămânem sau venim la conducerea administrației 
municipale”.

Prețuit de academicienii Grigore Moisil, Gh. Mi-
hoc, Caius Iacob și alții pentru calitățile sale didactice 
și mai ales pentru rezultatele muncii sale, aceștia i-au 
reproșat profesorului ploieștean că  n-a stăruit în nici 
un fel să pătrundă în învățământul superior, dornic me-
reu să primească oameni de talia lui. Numai că Ion Th. 
Grigore se simțea bine în mijlocul acestor adolescenți 
dotați, pe care știința bine însușită îi transforma în 

adevărați performeri – dovada cea mai elocventă fi ind 
premiile obținute la olimpiadele internaționale de ma-
tematică. Despre acestea, formatorul de excepție care a 
fost Ion Th. Grigore vorbește cu lux de amănunte și căl-
dură părintească, suplinind parcă eșecurile din viața in-
timă, despre care aproape că se rușina. Iată în ce termeni 
își evocă el ultima căsătorie: „(...) în decembrie 1950 
m-am căsătorit a treia oară, un pas neinspirat, generator 
a zece ani de tristețe și dramatică viață infernală”. Toc-
mai de aceea autorul cărții sugerează că a fost posibil un 
transfer de sentimente asupra învățăceilor săi (de pildă: 
despărțirea de Basarab Nicolescu, în gara Sinaia), care 
au prelungit legăturile lor afective și dincolo de porțile 
liceului, indiferent de vârstă.

Aceste Memorii nu se reduc la esența faptelor ci 
au consistența și varietatea paginilor de jurnal. Autorul 
reține date, notează tot, considerând că o viață de om tre-
buie povestită cu sinceritate, nu deformată intenționat.   

Uneori, când constată că faptele narate au un 
dramatism pronunțat, intervine cu fraza „Vreau totuși 
să relatez o poveste nostimă”. Ceea ce urmează agre-
mentează textul, imprimându-i o altă tonalitate. Așa, de 
exemplu, matematicianul evocă amuzat troica formată 
din persoana sa, Eusebie Preda, profesor de franceză 
(care mi-a fost diriginte) și istoricul Nicolae Simache, 
celebru pentru excentricitățile sale. Dintre aceștia – 
nu uită să menționeze autorul Memoriilor – doi erau 
divorțați, iar ultimul, cel care a făcut mult pentru isto-
ria Prahovei – „probabil nu cunoscuse femeia”. Aceștia 
mergeau uneori în grădina restaurantului „Prahova” 
comportându-se în general ca niște cilenți oarecare. Dar 
cu un prilej anumit au reușit să impună orchestrei ataca-
rea unor melodii vechi, spre surpriza și satisfacția celor 
din jur. 

 Cu precizia omului de știință și dorind a fi  ex-
haustiv, Ion Th. Grigore are în vedere și alte  preocu-
pări  ale sale. Consfătuirile profesorilor de matematică, 
precum și cursurile de vară, activitatea de referent la 
cărțile de profi l, participarea la ședințele S.S.M. – fi liala 
Prahova etc., toate se regăsesc menționate în paginile 
cărții, ca și amănunte privind animozitățile provocate de 
necontenitele lui succese. De altfel, relațiile sale cu alți 
profesori (de același profi l sau nu) sunt mereu prezente 
și încărcate de semnifi cații. Deși trecuse prin experiența 
nefericită a Canalului, matematicianul ploieștean a pri-
mit titlul de ,,profesor emerit”, distincția fi indu-i înmâ-
nată pe 30 iunie 1964 de însuși șeful statului din acea 
vreme.

Caracterul documentar al acestor Memorii este 
evident. Povestea unei vieți este de fapt un pretext pen-
tru a se vorbi despre învățământul ploieștean (matema-
tic, în primul rând), recunoscut în întreaga țară pentru 
performanțele și perspectivele sale. Imaginea luminoasă 
de pe coperta cărții îl înfățișează pe cel care a contribuit 
cu mărinimie la translarea spre ideal a acestui deziderat.

2. Spre amurgul carierei mele universitare am 
fost solicitat să scriu un curs special de Teorie literară 
consacrat geniului liric. În perioada necesară documen-
tării, când am ajuns la epigramă, mi-am dat seama că 
într-o abordare oricât de succintă a speciei, nu poți face 
abstracție de numele Ion Th. Grigore. E adevărat, încă 
elev fi ind la liceul „I.L.Caragiale” din Ploiești, îi au-
zeam pe alții șușotind că ,,dl. Profesor Grigore scrie epi-
grame!” Pentru noi, aceasta era o activitate aproape sub-
versivă, care nu cadra de munca la catedră. Pe atunci nu 
știam că acest „violon d’Ingres” l-a ajutat să depășească 
perioade grele din viața sa și să-i dea speranțe de virtual 
învingător.

 Bineînțeles că este un caz rarisim ca un om de 
știință să cocheteze cu epigrama și mai ales să fi e recu-
noscut ca epigramist valoros. Rădăcinile speciei se pi-
erd în antichitatea greacă, de când datează „epigramele 
homerice”, niște mici piese versifi cate în care hexame-
trul specifi c epopeilor era înlocuit cu trimetrul (v-  v-   
v-) sau tetrametrul iambic (v-  v-  v-  v-).

Obiceiul poeziilor cu adresă este tot o invenție 
grecească, preluată bineînțeles și de latini și răspândită 
apoi în toate literaturile europene.

Chiar de la început epigrama s-a diferențiat de 
alte specii lirice prin elementele sale compoziționale: 
dialog, poanta fi nală, calamburul, într-o exprimare ade-
sea licențioasă și, evident, dimensiunile sale reduse.

În România prezența ei poate fi  semnalată încă 
din sec. al XIX-lea, G. Ranetti, Cincinat Paveles-
cu, N.Mihăilescu-Nigrim, I.Ionescu-Quintus, urmați 
de G.Topîrceanu, Ion I.Pavelescu, Tudor Măinescu, 

ION TH. GRIGORE

EPIGRAMA LA LICEU

Evocări: 

Adrian VOICA
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Desigur, călătorul care va face, programatic, 
o călătorie, fi e iniţiatică, fi e în interes documentar, 
în spaţiul brâncuşian edifi cat la Târgu-Jiu, va avea 
impactul vizual covârşitor în sfera spiritului cogni-
tiv. Este interesant ceea ce vede şi, în acelaşi timp, 
ce nu vede receptorul în spaţiul brâncuşian sau, mai 
nuanţat, ceea ce crede el că vede, alături de spaţiul 
haşurat de obscurizare. Deformările sunt generate 
de informaţia şi rafi namentul spiritual ale fi ecărui 
receptor în parte, dar, mai cu seamă, acel receptor 
selectat din comunitatea urbană în care a fost ampla-
sat Ansamblul. Se creează o tensiune între aspectul 
şi specifi cul arhetipurilor primitiv-rurale al lucrărilor 
şi mediul urban în care sunt amplasate, pentru un re-
ceptor urbanizat şi conectat la înalta civilitaţie a epo-
cii de edifi care.

Receptorul percepe lucrările artistice ca obiec-
te materiale întâlnite în existenţa sa, dar nu înţelege 
nişte construcţii cu valoare de ANTI-METAFORE. 
Ele sunt nişte esenţe, arhetipuri, în formula unei ino-
vaţii simbolice introdusă de autor în scopul tulbură-
rii, deconcertării unor conştiinţe comode. 

Păsările nu reprezintă nişte metafore ale zbo-
rului, ci chiar Zborul, statuia zborului şi nu este de 
mirare, cum am citit undeva, că proiectanţii de la fi r-
ma Boeing au studiat sculpturile lui Brâncuşi înainte 
să elaboreze aripa avionului „737”. În primul rând, 
lucrurile sunt anti-metafore, pentru că au corporalita-
te, aceeaşi pregnanţă materială ca şi lucrul reprezen-
tat, şi o destinaţie arhitecturală fermă. Coloana s-ar 
putea integra chiar şi printre blocuri, însă o astfel de 
vecinătate ar afecta vizibilitatea. Sculpturile din Parc 
stau protejate de coroanele imense ale copacilor, sin-
gura înălţime dominatoare ar fi  blocul Gorj Hotel, 
afl at la mai bine de 100 metri de Park şi peste bule-
vard, însă poziţionat pe „axis mundi”.

Brâncuşi nu e minimalist, artizan, ci construc-
tor, arhitectural. De asemenea, lucrările întăresc, po-
tenţează energia spirituală a locurilor, exorcizează 
răul originar, energiile negative spaţiale, deoarece 
se ştie că, în credinţa populară, există atât „locuri 
bune”, cât şi „locuri rele”. Brâncuşi realizează un 
fel de „sfi nţire” laic-artistică a spaţiului cu destinaţie 
estetică. Sanctuarul sacru al acestui oraş este plasat 
între mari forme de relief: muntele Parâng, apa 
imensă a Jiului şi spaţiul deschis al câmpiei spre SE. 
Cert este că peste prima semnifi caţie – comemorativă 
– a ansamblului sculptural, Brâncuşi trebuie să fi  
suprapus şi semnifi caţie criptică, religioasă, nu 
imediat revelabilă, dar sugerată pretutindeni chiar 
şi fără folosirea simbolului universal al crucii. Toate 
elementele Ansamblului conţin un revers ritualic, ce 
ţine de orizontul miraculos al existenţei.

Cu trecerea timpului s-au petrecut câteva mu-
taţii de percepţie şi semnifi caţie în existenţa Ansam-
blului de la Târgu-Jiu. Mai întâi, el nu mai este înţe-
les ca o colecţie de statui-monumente într-un context 
urban, ci ca un sistem cu o structură articulată cu 
semnifi caţie unică, totalizantă. Absolut întâmplător, 
am dat de o sentinţă a poetului avangardist francez 
contemporan cu Brâncuşi, Guillaume Apollinaire, 
care m-a pus pe gânduri: „O structură devine arhi-
tecturală, şi nu sculpturală, atunci când elemente-
le sale nu au justifi care în natură.” Şi, într-adevăr, 
Brâncuşi pare să fi  pus lucrările acolo ca un fel de 
opoziţie la natură, nu în continuarea sau completarea 
ei.

Cu timpul statuile au devenit elemente de ar-
hitectură urbană şi nu doar simple statui implantate 
într-o banală organizare de locuire sau de odihnă ci-
tadină.

Şi într-adevăr, ce justifi care poate avea 

Coloana într-o margine de oraş? Şi deşi aparent 
Scaunele şi Masa şi-ar putea găsi o justifi care în parc 
numai dacă oamenii s-ar putea aşeza pe ele sau dacă 
pe placa de piatră s-ar organiza mese festive. Ori, 
scaunele sunt incomode şi Masa nu e ofertantă pentru 
un picnik, deşi aminteşte de masa joasă ţărănească. 
Dacă oamenii s-ar aşeza pe scaunele din jurul mesei, 
ar deveni cavaleri ai Mesei Rotunde.

Locul în care sunt amplasate în sistemul co-
relaţional al unei structuri semnifi cante implică sau 
doar presupune stări de contemplaţie şi meditaţie. 
Oricum o Poartă nu are ce căuta în spaţiul de simula-
re a unei Păduri, rezervaţie naturală confecţionată şi 
protejată. Parcul a devenit un templu cu ample des-
chideri pe orizontala existenţei (Poarta) sau pe ver-
ticala aspiraţiilor umane sau religioase (Coloana, ca 
scară la cer).

Pentru receptorul performant, în Structura de 
la Târgu-Jiu, este clar că Brâncuşi spune o poveste 
sau o povestire (ea nu începe cu „A fost odată...”), o 
evocare a lumii de la ţară. La puţini ani după elabora-
rea Ansamblului, Liviu Rebreanu, în 1941, afi rma, în 
consonanţă cu spiritul brâncuşian: „Geniul poporului 
nostru, ţărănismul nostru organic ne predestinează să 
cultivăm povestirea ca forma cea mai adecvată a su-
fl etului românesc.”

Evident, lucrările, integrându-se semnifi caţiei 
generale a Ansamblului, sunt, fundamental, autono-
me, cu viziune artistică individualizantă, chiar dacă 
articulată într-o construcţie arhitecturală.

În acelaşi timp, devine explicit că singura 
formulă de meditaţie şi contemplaţie pe „axis mundi” 
rămâne pelerinajul omului simplu, ca la Santiago de 
Compostella şi tivgă de apă.

Aureliu GOCI

CĂLĂTORIILE LUI BRÂNCUŞI

Al.P.Teodoreanu – celebrul Păstorel, 
Florin Iordăchescu, N.Crevedia și mulți 
alții formează un șir care nu se va sfârși 
niciodată.Este prin 1958 când Ion Th. 
Grigore a conștientizat că epigrama este 
un adevărat hobby, cultivându-l ca atare, 
mai ales că acest tip de poezie era me-
nit să se facă auzit, descrețind frunțile 
colegilor din învățământ. Dar primele 
epigrame le-am publicat abia în 1973 
în revista timișoreană „Orizont”, la su-
gestia lui Mircea Ionescu-Quintus, un 
vechi epigramist al Ploieștiului. De fapt, 
cu acesta va purta mereu un dialog (pe 
față ori păstrat secret), întrucât Ion Th. 
Grigore aspira la primul loc și în acest 
domeniu, deși erau creatori de valori 
aproape egale.

Devenit membru al Clubului 
Epigramiștilor ,,Cincinat Paveles-
cu” din București ca și al Clubului 
umoriștilor prahoveni, Ion Grigore se 
ducea conștiincios la ședințele acestora 
(cu trenul sau cu mașina) în compania 
colegilor săi Mircea Ionescu-Quintus și 
Ghiocel Constantinescu. Sunt comentate 
cu aplomb participările sale atât la con-
cursurile interne, cât și la manifestările 
din alte orașe, printre care Galați, Bră-
ila și București. Însă aria preocupărilor 
era mult mai extinsă, cuprinzând și mici 
localități transilvane, în care festivaluri-
le de poezie umoristică erau întotdeauna 
bine primite. De pretutindeni, din locu-
rile colindate, Ion Th. Grigore a păstrat 
numeroase amintiri pe care le transmite 
acum și cititorilor virtuali prin interme-
diul volumului său de Memorii.

Atunci când a fost sărbătorit cu 
ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, 
festinul propriu-zis a avut ca fundal un 
festival de epigrame din și despre Ion 
Th. Grigore. Mircea Trifu (președintele 

cenaclului bucureștean) a citit un ca-
tren de-al sărbătoritului, recompensat 
cu premiul II la un concurs intern având 
ca temă „Femeia”. Tema – trebuie să 
recunoaștem – este mereu sensibilă 
și actuală. În viziunea epigramistului 
sărbătorit, rezolvarea era următoarea: 
„Ciudată e umana fi re:/ Fără femeie noi 
n-am ști/ Ce-nseamnă patima-n iubire,/ 
Dar nici ce-nseamnă a iubi”. Iar Mircea 
Ionescu-Quintus și-a omagiat confrate-
le citind două epigrame din care prima 
avea următorul conținut: „După ani și 
după fapte,/ Îți dăm astăzi nota șapte,/ 
Mai târziu, că vremea trece,/ Va primi și 
nota zece”.

Premoniția lui Mircea Ionescu-
Quintus s-a adeverit, pentru că astăzi 
Ion Th. Grigore este unul din marii 
epigramiști români contemporani. O 
discuție asupra speciei în lipsa profe-
sorului matematician nu este posibilă. 
Vorba lui Mircea Pârvulescu, autorul 
acestei Defi niții ploieștene a epigramei: 
„E o fată de la noi/ Ce juca la nunți și 
hore/ Doar cu Quintușii-amândoi/ Până 
s-a băgat Grigore.”

Ceea ce trebuie neapărat remarcat 
este faptul că epigramele având ca temă 
femeia sunt mult mai realizate decât al-
tele. O mai transcriem și pe cea intitulată 
Ce bine era când era rău: „Am divorțat 
(era o poamă),/ Dar văd c-am fost un nă-
tărău:/ E rău cu rău, de bună seamă,/ Dar 
și mai rău e fără rău”.

În fond, pentru a fi  un bun epi-
gramist îți trebuie multă inteligență, 
ușurința de a verifi ca și neapărat scân-
teia care aprinde gândul într-un blitz 
strălucitor. Aici, mai mult decât în alte 
specii lirice, instinctul poetic potrivește 
cuvintele mărind forța lor sugestivă sau 
făcând să apară calamburul, chiar în lip-

sa cunoștințelor specifi ce de prozodie. 
Ion Th. Grigore nu se abate nicidecum 
de la această (adevărată) regulă. Astfel, 
fi gurând în culegerea Pitagora alcătuită 
de prof. Cerchez Mihu cu poezia Mun-
dum regunt numeri a cărei primă strofă 
sună astfel: „Originar din Samos, un om, 
un muritor/ Înscris pe veci în templul PI-
TAGORICIAN/ Enunță în Crotona pre-
ceptul uimitor/ Că NUMĂRUL e lege, e 
unic suveran” ”el consideră că acest tip 
de vers se deosebește de cel epigramatic. 
Dar explicația pe care o dă autorul este 
ca fi nalul unei probleme greșite: „A se 
observa că toate versurile au 13 silabe 
(apropiat de stilul antic, s.n.) și mai ales 
că, în fi ecare vers, pauza (cezura) vine 
după silaba a șasea”. Nici vorbă de „stil 
antic”. Acest tip de vers (7A+7B) cu va-
rianta (7A+6B) având ritm iambic (cum 
este și cel al strofei citate) a fost botezat 
de I. Heliade Rădulescu alexandrin ro-
mânesc pentru a-l deosebi de alexandrin 
francez având același ritm (iambic) dar 
alt număr de silabe (6A+6B).

De nenumărate ori în discursul 
lui, referindu-se la cultivarea epigramei, 
Ion Th. Grigore precizează invariabil că 
„această preocupare nouă, care-mi um-
ple în mod agreabil timpul” îi era nece-
sară, el fi ind o fi re dinamică, predispusă 
la efort intelectual.

Rămânând la „partea epigramati-
că a existenței” sale – cum spune mate-
maticianul, acesta semnalează o poezie 
proprie extrem de scurtă al cărei titlu 
trebuia să sublinieze anumite cuvinte 
din text. Apărută într-o antologie (la Li-
tera, evident, într-un an neprecizat), po-
ezia are următorul conținut: „Unite, ar 
putea muta și munții/ Scânteia minții și 
sudoarea frunții”  și a văzut lumina tipa-
rului cu titlul schimbat: Distih în loc de 

Foc și apă. Corecția verbală aplicată de 
autor anonimului redactor de carte este 
vehementă dar nedreaptă. Iat-o: „Vreun 
redactor străin de epigramă și chiar de 
inteligență a ales acest titlu stupid, care 
reduce epigrama la 20% din valoarea 
ei”.

Pentru a respecta adevărul, trebu-
ie să admitem că tocmai insul batjocorit 
inutil a intuit ceea ce a adus nou Ion Th. 
Grigore în epigrama românească, aces-
ta reușind să esențializeze expresia și să 
reducă obișnuitul catren la dimensiunile 
unui distih. Realizările de acest tip sunt 
numeroase și memorabile. Transcriem 
câteva:

Cerbul
Un mamifer încornorat
(Dar nu în sensul consacrat...)
+
Divorțul
Ce e divorțul?Ce să fi e?
Erată la căsătorie.
+
Epigrama
Taie-mi capul, fă-mi ce vrei,
Pot s-o fac,- dar nu știu ce-i!
Atitudinea lui Ion Th. Grigore 

față de viață, muncă și poezie a fost ma-
gistral înțeleasă de colegul său de club 
Ghiocel Constantinescu, cel care avea 
să-i consacre următorul catren: „Femei, 
Știință și Literatură/ Compun grozava 
lui cimilitură,/ Căci a trăit cu toate lao-
laltă,/ Dar n-a-nșelat pe vreuna cu cea-
laltă.”

Legat de liceul pe care l-a slujit 
atâtea decenii prin premiul care-i poartă 
numele, Ion Th. Grigore s-a impus și în 
poezia epigramatică românească în care 
a lăsat urme adânci.
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Îmi amintesc… Pe un drum de ţară mergeau doi călători. Unul cu desaga pe umeri, 
celălalt cu o legătură într-un băţ pe spinare, vorbind de unele, de altele… Tot mergând i-a prins 
noaptea pe drum. Hai să ne găsim şi noi un culcuş peste noapte, zise mintea, „dincolo de şanţul 
şoselei”. „Eu nu mă mişc de aicea, a spus norocul şi curând a început a sforăi…”

Coelhio, veţi zice… Nu, Nicolae Al Lupului din Brădiceni, Gorj… mai departe ştiţi 
povestea Mintea şi Norocul.

Stăteam cu sufl etul la gură… „trăsura cu şase cai înaintaşi, care trecea pe şosea, repede 
ca o vijelie”, s-au speriat caii de Noroc şi-au luat-o pe arătură… Ei, dacă aş fi  avut şi eu norocul 
să găsesc comoara… cu poveştile lui şi eu prunc fi ind adormeam în timp ce Sfântul Andrei 
hrănea lupii…

Anii au trecut. Mă duceam la furcă, acele şezători la modă pe atunci şi în satul meu, 
unde femeile veneau să toarcă fuiorul şi lâna oilor, iar fetele să-şi coase Iele de Paşti… Ţaţa 
Lia, fi -ei ţărâna uşoară, venea şi ea că era domnişoară,… Nu ştiu dacă Ţaţa Lia, fi ică de văduvă 
din primul război mondial era singura fată care ştia să citească datorită dreptului de a învăţa 
carte orice orfan de război, dar ea ne citea cu un glas de Psaltire parcă, Frumoasele povestiri 
ale lui Nicolae Al Lupului.

Şi tot ea ne citea, când mergeam împreună cu mama pe la bunica, Posada Gurenilor, O 
judecată pe munte şi altele, de râdeam cu gura până la urechi.

Şi când se termina vinul din oala de lut, Mama Lina, sora Ţaţei Lia şi a Mamei, zicea, 
lasă Lio cartea şi mai adă o oală cu vin că uite e goală, iar un vecin cu şaga pe limbă „du-te Lio 
şi adă cu găleata să nu faci drumul de două ori”.

Că tot ascultând noi poveştile se mai adunau şi alţi bărbaţi şi femei, toţi vecinii, de 
obicei nu mai încăpeau în odaia de deasupra prăvăliei bunicii.

Şi nici astăzi nu ştiu dacă unii cumpărau gaz cu sare dar cu toţii ascultau poveştile, şi 
bun era şi vinul, şi nu se trezeau din amintiri până când o vecină, după ce „gustase” două trei 
pahare cu vin, aoleu zicea mi-a dat făsuiul în foc.

Tatăl scriitorului, Ion Niţă Popescu, ne spunea Ţaţa Lia, avea cea mai renumită gospo-
dărie din Brădiceni cu „trei pătule pe câte douăsprezece furci, ocoale cu porci graşi, câte 30, 4o 
de capete de vită mare la bătătură, vamă de la moară. Dijmă de brânză de la vitele din munte şi 

buţi de vin şi rachiu de te suiai cu scara pe ele”. Zilele şi nopţile au trecut dar eu îmi amintesc şi 
azi cât de frumos, cu ce ochi de cunoscător al portului din Gorj descria Scriitorul cum se purta 
Mama sa când ieşea în lume. „Mama când ieşea în lume, era îmbrăcată ca o domniţă din cele 
de demult, cu cămaşa înfl orită cu râuri migăloşi, albă ca fl oarea de crin, cu zăvelca de mătasă 
cu izvoade în culori sclipind de fl uturi şi cu maramă de borangic în văluri până la călcâie ca o 
mantie de regină”.

A trebuit să mai treacă ani şi ani ca să înţeleg Parabola Şarpele sau Năstimirea lumii 
şi Îngerii Omului sau Povestea lui Iovan Iorgovan.

Că nouă pe atunci nise da să citim alte basme şi snoave despre minerii din Maramureş 
sau cum se înscriau oamenii, de bună voie la colectiv ca să semene porumbul în pătrat, că la 
terminarea Şcolii medii de zece ani, aşa cum i se spunea liceului pe atunci, nu ştiam deosebi 
pătrunjelul de cimbru. De unde să ştim noi, nişte copii ce învăţam ce nise spunea că la Craiova 
există un scriitor, Nicolae al Lupului, născut la Brădiceni, care a scris „O judecată pe munte” 
despre care Şerban Cioculescu a scris că „arta autorului ridică povestirea la un adevărat epos 
pastoral, de o grandioasă primitivitate”, remarcând nuvela O judecată pe munte care „rămâne o 
pagină neîntrecută în tot scrisul nostru”, iar Nicolae al Lupului „este un scriitor în toată puterea 
cuvântului, stăpân pe mijloacele obişnuite de înviere a largilor cadenţe din eposul pastoral”, iar 
Revista „Gând şi Slovă Oltenească”, alătura pe Nicolae al Lupului de C. Nicolaescu-Plopşor, 
„doi prozatori prin pana cărora curatul grai oltenesc şi-a găsit adevărata consacrare”.

Şi ca Nicolae al Lupului mai erau şi alţii, scriitori care nu au mai văzut lumina tiparului 
pentru că ei mai credeau în Dumnezeu.

Că nu l-am uitat nici eu, nici Ion Popescu-Brădiceni, nici Ion Predoşanu, nici Zenovie 
Cârlugea, şi nici mai mulţi cititori, astăzi reapare prin grija nepoatei de frate a scriitorului 
Doamna Maria, născută Popescu, nuvela O judecată pe munte.

Pentru că Nicolae al lupului a fost şi rămâne un scriitor nu numai al Olteniei ci un scri-
itor român, pe care dacă l-ar avea alte neamuri, care n-au cunoscut ciuma roşie, l-ar fi  păstrat 
în Cartea de Citire şi nu numai atât.

ION CĂPRUCIU

Însemnări de scriitorÎnsemnări de scriitor
NICOLAE AL LUPULUINICOLAE AL LUPULUI

Reputatul profesor gorjean Zenovie Cârlugea, poet şi 
publicist, istoric şi critic literar, director al unei valoroase re-
viste de cultură (”Portal Măiastra”) şi organizator de manifes-
tări cultural-ştiinţifi ce rezonante, şi-a făcut din tema dacologi-
că o dimensiune importantă a activităţii proprii; în acest plan, 
se poate spune că a realizat contribuţii semnifi cative, legate 
de orizontul subcarpatic sau de cel istoric al temei (şi proble-
mei!), precum şi binevenite încercări de sinteză. Astfel, cu vo-
lumul Dacoromânia profundă (Tg-Jiu, 2005), adunând studii 
şi articole răspândite prin diferite publicaţii, Zenovie Cârlu-
gea a oferit celor contrariaţi de controversele iscate în timp, o 
radiografi e corectă a reperelor pozitive (vezi cap. Începuturi, 
Zalmoxiana, Mytho-dacologie) şi o mai bună orientare în do-
meniu, la nivelul de azi al cercetărilor (care, în paranteză fi e 
spus, ar merita, în corelaţie cu Congresul de dacologie, patro-
najul unui for ştiinţifi c ofi cial, chiar şi pentru a confi rma unele 
aspecte şi a infi rma altele).

În ultimul capitol al acestui volum a fost inclus şi stu-
diul Eminescu - epopeea dacică, pus în relaţie cu ”dacismul 
romanticilor” şi care constituie, credem, punctul de plecare 
pentru recenta carte intitulată Eminescu - mitografi i ale da-
coromânităţii (Craiova, ”Scrisul românesc”, 2011), în care 
se conjugă preocupările de dacolog şi eminescolog ale auto-
rului. Propriu-zis, tema dacologică ocupă doar primul (şi cel 
mai consistent) capitol, Mitologie dacică în context universal 
- ceea ce marchează orizontul în care situează Zenovie Cârlu-
gea problema şi justifi că, în opţiunea dânsului, titlul dat cărţii. 
Regăsim aici studiul susamintit, la care au fost adăugate şi al-
tele (Regele Decebal în viziunea lui Mihai Eminescu, Mitologia dacică eminesciană în 
context universal), precum şi o ADDENDA cu studii dacologice, referitoare tot la regele 
Decebal, dar şi la conceptele (şi realităţile!) istorice ”Dacia restituta” (a dacului Regalia-
nus) şi ”Dacia aureliană” sau la semnifi caţia evhemeristă a sintagmei ”Lerui-ler”. Acest 
insert din ADDENDA denotă faptul că, între cele două volume, s-a realizat, intenţional 
sau nu, o relativă continuitate sau complementaritate, îndatorată premiselor cu care s-au 
alcătuit ele: anume, de a fi  culegeri de studii şi articole fără un proiect iniţial sistemic. 
Ceea ce se refl ectă şi în multele recurenţe de idei, de fraze şi chiar pasaje de la un text la 
altul, care, necesare fi ind (ca accente), ar fi  trebuit a fi  reformulate sau parafrazate (pentru 
a evita impresia de redondanţă stârnită, inerent, lectorului).

Capitolele următoare ale recentei cărţi, subsumând, fi ecare, mai multe studii şi 
articole integrante, sunt: II. Tradiţie creştină şi ideal naţional; III. Calea martiriului; 
IV. Recunoaşterea geniului - adică tot atâtea teme care, în perioada ante- şi cea postde-
cembristă au agitat ”apele” memoriei şi valorizării marelui poet şi ziarist, încât ne apare 
limpede intenţia scriitorului oltean de a-şi spune cuvântul în agora culturală românească 
actuală, în ce priveşte câteva teme eminescologice, să le zicem, azi stringente. O altă 
ADDENDA cuprinde câteva contribuţii gorjene de istorie literară dedicate de asemeni 
lui Mihai Eminescu (între care, o sinteză privind Itinerarii eminesciene în Ţinuturile 
Gorjului)

Ceea ce impresionează de la început în scrisul lui Zenovie Cârlugea este echili-
brul, gândirea cumpănită şi limpede, desfăşurată în fraze perfect articulate şi fără nicio 
pletoră retorică, într-o logică de idei ce se parcurg alert; nu ne este greu să recunoaştem 
în tonalitatea mai mereu egală cu sine însăşi, formaţia didactică de calitate a autorului, 
dispus la precizia informaţiei şi reliefarea obiectivă a sensului şi nelăsându-se ispitit de 
accentele emfatice ale eseului. Cu asemenea tehnică a scriiturii, adecvată istoricului şi 
criticului literar pertinent şi onest, progresând în profunzime şi subtilitate (cum o dove-
desc mai recentele studii despre imaginarul blagian), Zenovie Cârlugea poate aborda cu 
succes subiecte culturale, literare sau artistice dintre cele mai diferite, confi gurându-le 
”liniie de forţă” şi aducând puncte de vedere proprii, nu o dată, remarcabile. Pe de altă 
parte, obişnuit, ca istoric literar, să stea pe terenul ferm al documentului şi al faptului 
concret coeziv coroborate, se fereşte, în discursul critic, de poziţiile extremiste, de intui-
ţiile neargumentate, de verdictele grăbite, cu valabilitate parţială. Deşi reperul călinesci-
an este suveran în optica autorului nostru, nu e nimic histrionic şi nimic spectaculos, nu 
întâlnim niciun exerciţiu de epatare şi nicio poză de originalitate în acest mod de a fi  şi a 
scrie, iar aceasta, deoarece, aşa cum ”apele line sunt adânci”, Zenovie Cârlugea, în stilul 

său calm, pare că este inspirat de ”calmul valorilor” pe care le pro-
movează, de profunzimea adevărurilor care le susţin pe fi ecare.

Între valorile certe al căror herald se face, Eminescu ocupă, 
desigur, locul privilegiat al lui Hyperion, scriitorul gorjan deza-
vuând, însă, ipostazele «eminescolatre» şi «eminescofobe», care 
n-au nimic comun cu eminescologia. În opinia sa de principiu 
(justifi cată prin analize în carte) Eminescu: Ca poet şi gânditor 
de geniu, ca om al cetăţii (prin fulminanta şi uimitor de actu-
ala sa gazetărie), dar şi ca mare ”pedagog” al neamului (...) 
întruchipează specifi citatea şi emergenţa unui daco-românism 
inconfundabil în istoria culturii universale. El exprimă, aşadar, 
acel genius loci, adică o sinteză geospirituală a omului din Car-
paţi şi de la Dunărea de Jos (pag. 9).

Ca înaintaş şi reper ilustru, alături de Hasdeu şi Nicolae 
Densuşianu, Eminescu aşează mişcării dacologice o pecete litera-
ră şi romantică referenţială, grandioasă prin proiectul ”epopeii da-
cice”, desfăşurată, din nefericire, incomplet, în poezia poematică 
şi în cea dramatică (între care, pe urmele lui G. Călinescu, Zeno-
vie Cârlugea, adâncit în orizontul manuscriselor, întreţesc subtile 
conexiuni).

Trecând în revistă ipostazele literare (poezie, proză, publi-
cistică) în care poetul naţional vădeşte o religiozitate corelativă 
cu metafi zica, fi losofi a ori ”simbolismul ecumenic” şi aducând în 
discuţie analize şi opinii formulate de Pompiliu Constantinescu, 
G. Călinescu, Mircea Eliade sau Nicolae Steinhardt, autorul gor-
jan, afi rmă că ideea de a vedea în Eminescu un spirit religios este 
nu numai reducţionistă, ba chiar antiproductivă, devreme ce sim-
bolurile mitologiei creştine, plămădite în retortele imaginaţiei 

romantice, refl ectă o problematică poetică mai largă, în care - cum crede Svetlana Pale-
ologu-Matta - poezia eului este (stră)mutată în poezia spiritului. Ceea ce nu înseamnă că 
aceasta nu va fi  având, în ceasuri privilegiate, trăiri inefabile, inspirate de Duhul Sfânt. 
Şi - credem noi - aceasta va fi  fost o componentă (prin tradiţie) organică în năzuinţa şi 
previziunea acelei Dacii ideale, unitare, ca stat de cultură la gurile Dunării, pentru care 
Eminescu se integra în misiunea istorică a poporului român.

Se integra jertfelnic, am putea spune, poetul naţional, care - cum confi a Maiores-
cu (cităm din memorie!) - pentru sine nu dorea nimic, dar pentru neamului lui, totul; 
astfel mărturisea şi Slavici, considerându-l pe Eminescu drept cel mai adevărat reprezen-
tant şi cel mai zelos propagator al simţământului de unitate naţională la noi. Iar de toate 
acestea ne convinge şi Zenovie Cârlugea, în capitolul următor Calea martiriului. Aici, 
istoricul şi criticul literar se îngemănează fericit în reconstituirea exemplarei relaţii de 
reciprocă preţuire dintre Alecsandri şi Eminescu sau în agreabila evocare, prin prisma 
poeziilor cu dedicaţie, a dragostei dintre Eminescu şi Veronica Micle; dar tot aici, autorul 
nostru se aplică temerar şi la un subiect aspru, mai recent intrat în dezbaterea publică: 
Eminescu în atenţia serviciilor secrete. Cu obişnuita-i acribie documentară, el reface 
traseul biografi c al ”dosarului informativ” (întocmit şi transmis operativ pe căile ofi ciale 
ale vremii), începând cu anii studenţiei eminesciene până la activitatea subversivă în 
cadrul Societăţii Carpaţii (24 ian. 1882 - 28 iunie 1883), care-şi propusese înfăptuirea 
”Daciei Mari”, prin recuperarea Transilvaniei (şi a multor teritorii înstrăinate prin rapt). 
Zenovie Cârlugea amendează ideea - mult vehiculată în prezent, dar exagerată - potrivit 
căreia Maiorescu şi ai lui ar fi  executat un plan criminal de asasinare a marelui poet; 
dimpotrivă, observă dânsul, Maiorescu, care şi el făcea parte din Societatea Carpaţii, 
adoptând, însă, o atitudine moderată, în comparaţie cu radicalul Eminescu, a preferat ca, 
în ziua desfi inţării de către Poliţie a acestei organizaţii, să evite arestarea lui Eminescu 
prin internarea în spitalul ”Caritas”, declararea stării de alienare (din varii motive) şi, ul-
terior, tratarea conform medicaţiei cunoscute atunci la noi. Poziţie originală, rezonabilă, 
întrucât ”ascultă” şi altera pars.

Aşadar, pe terenul faptelor documentate şi cu o cumpănită orientare interpreta-
tivă, Zenovie Cârlugea reuşeşte să se plaseze cel mai adesea în poziţii culturale mediane, 
din care-şi extrage şi o necăutată, dar certă originalitate. Iar, în cazul de faţă, ne convinge 
şi de faptul că ideea de dacoromânitate nu este doar un concept raportabil istoric la mile-
niul etnogenezei, ci este o constantă a istoriei noastre, putând fi  ilustrată - cu trăirea ei de 
atâtea ori dramatică - şi prin viaţa şi creaţia lui Eminescu.

Ioan St. LAZĂR

Eminescu - exponent al dacoromânităţii
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Despre originalitatea şocantă a creaţiei lui Du-
mitru Radu Popescu – în primul rând despre proză şi 
dramaturgie – s-a scris mult, dens  şi  la obiect. S-a ară-
tat că percepţia realului se dilată până la fabulos şi mi-
tic. Mai ales epica – s-a spus – abundă în stări alienante, 
ce aduc cu ele exasperări paroxistice. Şi realismul acut 
al creaţiei în cauză exaltă o lume întoarsă pe dos. Dar 
şi că – mai ales în Vânătoarea regală – se conturează 
unele ipostaze ale unei umanizări autentice, prin tenta-
tive ale autodepăşirii.

Cu drept cuvânt s-a subliniat nu odată în anali-
zele criticii, în exegezele epicii lui Dumitru Radu Po-
pescu, că romanele F şi Vânătoarea regală reprezintă 
capodopere ale scriitorului în cauză. 

Cred, însă, că nu s-a acordat sufi cientă atenţie 
unui alt roman: Oraşul îngerilor (Cartea Românească, 
1985). Aş spune, integrând aproape toate caracteristici-
le originale ale prozei acestui neliniştit, acut neliniştit, 
scriitor, că opera sa simbolozează o lume a stărilor li-
mită. Din orice perspectivă am privi, oricare dintre tră-
săturile epicii lui D. R. Popescu – fabulosul, miticul, 
paroxisticul, halucinantul, umanizarea ca şi dezumani-
zarea – toate posedă până la urmă, un traseu hermene-
utic, mai pe faţă, mai în subsidiar, ce nominalizează, 
paradigmatic, o lume a stărilor limită. Este, poate, tră-
sătura cea mai generală a epicii acestui creator, care, 
niciodată nu se lasă uşor descifrat. Or, din acest punct 
de vedere, Oraşul îngerilor este un roman de prim plan, 
dătător de seamă. Mi se pare surprinzător că Dicţiona-
nul General al Literaturii Române (literele P/R, Editura 
Univers Enciclopedic, 2006), la capitolul despre Dumi-
tru Radu Popescu, nu pomeneşte deloc numele acestui 
roman, printre operele dătătoare de seamă ale autorului 
în cauză.

 Trebuie spus ceva mai clar şi mai direct, decât 
s-a făcut până acum, că şi proza şi dramaturgia lui D.R. 
Popescu solicită un receptor intens cultivat. Nu este o 
operă care să se adreseze unui grup restâns de „aleşi”, 
dar nici nu e la îndemâna unei mase „neţărmurite” de 
receptori. E o creaţie – aş zice – necondiţionat modernă 
care presupune un efort al sensibilităţii şi experienţelor 
conştiinţei unui receptor avansat. Capabil să denoteze 
deschideri imprevizibile, ale unor conotaţii de o mobi-
litate dusă până în pânzele albe. Conotaţii care închid 
în structurile lor, precum fl acăra din cenuşă, antinomii 
devastatoare şi antinomii ale reveriei – dacă există aşa 
ceva – oricum antinomii limită. 

În cazul unor creatori de geniu, ca în cazul lui 
Brâncuşi, unul dintre artiştii cei mai difi cil de receptat 
şi de interpretat din întreaga artă universală, a apărut 
treptat – după opinia mea – o gravă eroare: pornindu-
se de la straturile folclorice, câte sunt, din sculptura 
brâncuşiană, s-a ajuns, parţial, la o brâncuşiomanie ief-
tină, care exaltă, popularizator, la tot pasul, simboluri 
„folclorizante”, în chip absolutizant, ale sculpturii lui 
Brâncuşi. Încât, de prin anii şaptezeci ai secolului trecut 
încoace, aproape tot românul a devenit „brâncuşiolog”.

Am dat acest exemplu pentru a semnala urmă-
toarea primejdie: dacă nu se păstrează măsura inerentă 
în receptarea şi interpretarea creaţiei unui artist – din 
oricare domeniu al artei – în raport cu încărcăturile ide-
atice ale unei anume opere, aceasta va fi  supusă unor 
percepţii degradate. Creaţia scriitorului Dumitru Radu 
Popescu n-a păţit-o, cum – parţial – a păţit-o opera lui 
Brâncuşi. Şi într-un atare context mi se pare prudent 
să conştientizăm din capul locului că receptarea şi in-
terpretarea acestui scriitor nu este chiar la îndemâna 
oricui.

S-a subliniat de către comentatori că proza lui 
D.R. Popescu se aseamănă cu proza scriitorilor arde-
leni – cu Rebreanu, Slavici, Agârbiceanu, etc. – prin 
densitatea şi „duritatea” realismului... Într-adevăr... Cu 
diferenţa esenţială că realismul epicii lui Dumitru Radu 
Popescu este totalmente lipsit de cuminţenie, de lineari-
tate, de doi şi cu doi fac patru. Riscând, poate, o formu-
lare aş spune că epica acestui scriitor este de un realism 
magic întortocheat, pe care trebuie să înveţi să-l înţe-

legi. La urma urmei, nici realismul lui Slavici n-a fost 
tocmai cuminte. Nu Ioan Slavici a fost scriitorul român, 
care a emis una din cele mai moderne „găselniţe” des-
pre scriitor? Făcând o diferenţă, profundă prin adevărul 
ei, între scriitor şi scrietor?

În Oraşul îngerilor avem de a face cu două stra-
turi de stări limită. Un strat creat de istorie – războ-
iul. Şi un alt strat, izvorât, într-o mai mare măsură, din 
însăşi creativitatea fanteziei scriitorului. Între primul 
şi cel de-al doilea strat al stărilor limită, se stabilesc o 
multitudine de relaţii, dar deloc lineare şi prea puţin de 
armonioase intercondiţionări.

Dimpotrivă: între stările acute, de ordin istoric, 
aparţinând durităţilor şi atrocităţilor războiului şi stări-
le limită ale grupului „îngerilor” se instalează raporturi 
antinomice, o lume jucăuşă, de mobilităţi ale unei ve-
selii fantastice şi fantasmagorice. Un soi de haos vesel, 
de reverie pe dos, într-un haos tragic al extincţiilor şi 
distrugerilor, impuse de război. Naratorul aduce spre 
percepţia receptorului „fi rescul” unei nebunii râzătoa-
re, jubilatorii, aşternând acest „fi resc” în inima unui 
nefi resc al încrâncenărilor istorice, ale războiului. Aşa 

fi ind, antinomiile limită, avansate de acest roman, ne 
dilată pupilele spiritului, ca în faţa unor pocnituri din 
bici, apocaliptice. În deplin consens cu atare tip de anti-
nomii, „îngerii” care bat din aripi în uimitoarele pagini, 
sunt fi inţe omeneşti, înzestrate cu forţe „diabolice”, de-
loc sfi nte, în stare să viseze cinic, până în pânzele albe, 
într-o lume a tristeţii, a distrugerilor şi perimării.

Şi cine sunt, la urma urmei, aceşti „îngeri” pă-
cătoşi şi veseli, puşi pe reverii când dure, când fantas-
magorice? Este lumea pestriţă a unor tineri aiuriţi, scoşi 
din ţâţâni, ce poartă în spinare povara unor experienţe, 
din perspectiva cărora urâtul face casă bună cu frumo-
sul, haoticul cu clarul, joaca dându-se de-a dura cu se-
riosul, derizoriul cu stabilul, cu permanenţa, umanul cu 
dezumanizarea. Numele acestor tineri şi a unora mai 
vârstnici, purtători de stări limită: Estera, Frank, Ioni-
ţă, Eldar, Valeria, Cata-Chiţiga, Melentie, Agnes, Au-
gustina, Bartolomeu, etc., etc. Toate aceste făpturi sunt 
„fragmentarizate” într-o infi nitate de stări galopante, 
încât construcţia epică a romanului se arată treptat, în 
faţa receptorului cultivat, înarmat cu răbdare, curiozita-
te şi elan, drept goana nebună şi paradoxală a unui „ni-
mic” sugestiv, deschis către un ţel al unor speranţe lu-
minoase. Această dinamică epică, neîncetat tensionată, 
unde antinomiile fi inţării omeneşti, palpită, cerându-şi 
dreptul la existenţă , reprezintă – cred – una din trăsă-
turile fundamentale, deopotrivă emblematică, a ştiinţei 

autorului în constructivitatea literarităţii. Romanul în 
discuţie este împărţit în trei secţiuni: Cânepa, În burta 
cârtiţei şi Florile binelui. Fiecare secţiune cu capitolele 
sale. Cea mai amplă dintre ele este prima – Cânepa. 
Dar nu numai cea mai amplă, ci şi aceea care insinuiază 
în întreaga construcţie epică a romanului mirosna tare, 
ameţitoare, parşivă, şi – de ce nu? – „periculoasă” a 
conotaţiilor. Cânepa este planta cu o fl oare insinuantă, 
care ameţeşte, provoacă reverii ciudate, halucinante. Şi 
acest „parfum” – pentru cine este atent la lectură – va 
fi  întâlnit, din loc în loc, în toate cele trei secţiuni ale 
romanului ca un gen de liant armonizant al tuturor an-
tinomiilor limită, pe care le poartă în spinare făpturile 
omeneşti, imaginate în paginile acestui roman.

Din punctul de vedere al dinamicii epice, există 
o anumită deosebire între întâia secţiune – Cânepa – şi 
cea de a doua – În burta cârtiţei. În următorul sens: 
dacă prima secţiune seamănă cu un torent sălbatic, cu 
un galop nebun al unor stări limită, în cea de-a doua 
secţiune, apele, parcă, se mai liniştesc. În această a 
doua secţiune, personajele se poartă, parţial, în altă che-
ie umană, mai întoarse spre ele însele.

Încă în cursul secolului al XIX-lea, teoria este-
tică a făcut o diferenţiere între imaginaţie şi fantezie, 
care a devenit un adevăr ce n-a mai prea fost contestat. 
Şi anume: imaginaţia e mai accentuat reproductivă, pe 
când fantezia e mai accentuat creatoare. Adică, ima-
ginaţia, conţinând şi ea elemente autentice de creativi-
tate, este, totuşi, mai aproape de structurile realităţii, 
în cadrul procesului de cunoaştere a acestor structuri. 
Fantezia, însă – fără a întoarce iremediabil spatele reali-
tăţii – posedă un grad cu mult mai înalt şi mai accentuat 
de creativitate, de libertate inventivă, în deschidere şi 
conotaţii. Creativitatea fanteziei este proprie, înainte de 
toate, artiştilor autentici, de elită, din oricare domeniu 
al artei. Prin urmare şi din domeniul literaturii.

Am invocat această diferenţiere – dar, parţial, şi 
relaţie – între imaginaţie şi fantezie, stimulat de com-
plicata dinamică epică a romanului Oraşul îngerilor. 
Pe de o parte, realismul deosebit de dens al acestei 
opere corespunde unei acute spiritualităţi imaginative 
a scriitorului în cauză. Pe de alta, o fantezie debordan-
tă crează nesfârşite jocuri limită. Într-atât, încât, până 
şi „nimicul” pare să devină o lume însufl eţită. Această 
fantezie, această creativitate a jocurilor limită, preva-
lează incontestabil, în structurile ideatice ale romanului 
la care ne referim. 

De fapt, lucrurile sunt încă mai complicate în ce 
priveşte relaţiile dintre imaginaţie şi fantazie, în cadrul 
romanului Oraşul îngerilor. Personajele visează mult 
noaptea şi fără ca acestea să se transpună, linear, în 
realismul vieţii, se conturează o neîncetată intersecţie 
între visele somnului şi reveriile zilei. O metamorfoză 
reciprocă. Unele în altele. Mereu, pârjolul unor vise, 
al unor reverii care pleacă din realitate şi se varsă în 
albii aiurite ale fantasticului. De pildă, un clopot bate 
singur în biserică: „Atunci a început să bată pentru pri-
ma oară singur clopotul în biserică, şi Fulger s-a speriat 
şi-a sărit în două picioare, gata să rupă căpăstrul, sau să 
se prăbuşească în şanţul plin cu frunze de nuc uscate” 
(pag. 17). Imaginea imprevizibilă a unor lucruri care se 
mişcă misterios, de la sine, fără intervenţia omului, este 
nespus de frumoasă prin gratuitatea purităţii sale nemo-
tivate. Imaginea clopotului care bate singur este com-
parabilă, de exemplu, cu „maşina care coase singură”, 
dintr-o povestire a lui Marin Preda, imagine transpusă 
apoi şi într-o pagină din volumul al doilea al Morome-
ţilor. Între structurile imaginative şi cele ale fanteziei 
din Oraşul îngerilor există o permanentă şi complicată 
circulaţie a substanţelor ideatice.

Romanul Oraşul îngerilor conţine – aş spune – 
o fi losofi e a atomizării vieţii în componente cromatice 
interminabile. Unde, dezumanizarea, poverile, grotes-
cul, putridul, lasă loc şi reveriei umanizante; şi punerii 
umărului la greu; şi întoarcerii spre sine a fi inţei umane, 
pentru a nu se lăsa cu totul devorată de iremediabile 
înstrăinări.

Grigore  SMEU

O lume a stărilor limită
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GLOSĂ 1

Un univers se reclădeşte
Sub bolta frunţii ca-n oglinzi,
Trăindu-ţi viaţa creştineşte
Mereu spre Dumnezeu să tinzi;
Îţi sorbi puterea din vecie
Prin seva celor pământeşti,
Cunoaşte-a clipei veşnicie
De vrei să te înveşniceşti.

Purtăm în noi supremul har
Al reflectărilor celeste:
Tot mai desăvârşit apar
Reprezentări a tot ce este;
Ce suntem, existenţa ce-i?
Se-ntreabă orice om, fireşte, 
Prin vii simboluri şi idei
Un univers se reclădeşte.

Când dăruirile-s depline,
Iluziile se dezmint
Şi viaţa uneori devine
Itinerar de labirint;
Plăteşti izbânzile cu sânge
Vrând universul să-l cuprinzi
Dar cerul însuşi se răsfrânge
Sub bolta frunţii ca-n oglinzi.

Atent pe calea ce-o apuci,
Struneşte-ţi forţele de tânăr,
Stai treaz la marile răscruci:
Ispite sunt fără de număr;
Becisnică e viaţa ta
Şi disperarea zilnic creşte,
Dar tu mereu poţi cugeta
Trăindu-ţi viaţa creştineşte.

Izvorul mântuirii cată-l!
Te-aşteaptă judecată dreaptă – 
Prin Fiul Omului spre Tatăl
Să urci mereu câte o treaptă;
Chiar dacă-ţi pare că-i deşartă
Speranţa lumii ce-o pretinzi – 
Cum cerul ne-ncetat te iartă,
Mereu spre Dumnezeu să tinzi.

Şi când deşertăciuni îţi par
Atâtea zbateri necurmate
Gândeşte-te că e un dar 
Să ai o inimă ce bate;
Aşa cei morţi, precum cei vii,
Ca existenţa ta să fie
Au ridicat spre cer făclii:
Îţi sorbi puterea din vecie.

 Te plângi că plămădit din tină
Te vei întoarce în pământ?
Ai vrea ca cerul să-ţi revină
Ca dar divin cu tot ce-i sfânt?!
Altfel să fii? Dar nu poţi cere,
Că altfel nu poţi să rodeşti – 
Îţi tragi întreaga ta putere
Prin seva celor pământeşti.

Spre-a prelungi supremul vis
Al unei vieţi fără de moarte
Îi este omului permis
Fugarul “astăzi”să-l dilate:
Aruncă peste vreme punţi

Dar preţuind ce va să vie
Vremelnicia s-o înfrunţi
Cunoaşte-a clipei veşnicie.

Nimic nu se-mplineşte peste
Voinţa ce te poartă-n zbor
Şi cerul se înveseleşte
Când omul e biruitor;
Izvoarele cu apă vie,
Cele terestre şi cereşti,
Păstrează-le în armonie 
De vrei să te înveşniceşti.

De vrei să te înveşniceşti
Cunoaşte-a clipei veşnicie,
Prin seva celor pământeşti
Îţi sorbi puterea din vecie;
Mereu spre Dumnezeu să tinzi
Trăindu-ţi viaţa creştineşte,
Sub bolta frunţii ca-n oglinzi
Un univers se reclădeşte.

GLOSĂ 2

Ale creaţiei secrete,
Din cosmosul de necuprins,
În van prin cuget ai pretins
Esenţa însăşi s-o secrete;
Ca nemiloasă amăgire
Migrează către infinit
Tot cosmosul întrezărit,
Doar veşnicia să-l prefire.

Chemarea zeilor te fură
Nimicniciei omeneşti,
Când cu ardoare urmăreşti
A cugetului aventură:
Priviri adânci şi indiscrete
Relevă totul din nimic
Sondând în infinitul mic
Ale creaţiei secrete.

Misteru-l sorbi, făr` să te miri,
Acestei lumi paradoxale
Şi pui adâncurile sale
Sub ale gândului sclipiri;
Atâtea stele ai aprins
În spaţiile virtuale
Şi ai intrat în catedrale
Din cosmosul de necuprins.

Ţi-e şirul tainelor deschis
Şi toate întâlnite-n cale
Supuse-s cugetării tale
Dar, dincolo e tot abis;
Te mistui ca un miez aprins – 
S-ajungi la ţelul ce te soarbe, 
Când sunt atâtea ţinte oarbe,
În van prin cuget ai pretins.

Ce ne ne-nconjoară sunt doar feţe
În jocul formei nesfârşit.
Zadarnic tu le-ai desluşit,
Nu poate nimeni să le-ngheţe;
Durări abstracte şi concrete
Sunt toate doar un simulacru
Şi poate numai Ochiul Sacru
Esenţa însăşi s-o secrete.
Te zbaţi în tragice dileme

Între terestre şi cereşti
Şi dacă mai adânc gândeşti
Nesigur sinele se teme,
Când totul pare să conspire
Negând supremul înţeles
Şi adevăru-l iei ades
Ca nemiloasă amăgire.

Cu cerbicie urmăreşti
Să cucereşti treaptă cu treaptă – 
Îţi pare judecata dreaptă
Şi-nlănţuirile fireşti;
Când crezi că le-ai adeverit
Un altul vine şi le neagă
Iar ţelul, de o viaţă-ntreagă,
Migrează către infinit.

Dar fiecare rod cules
E parte dintr-o nouă lume
Şi fiecare gând anume
Se ţese într-un înţeles;
Trecând prin datină şi rit
Prefigurezi ce va să vie
Şi-ai pus într-o lumină vie
Tot adevăru-ntrezărit.

Tu lasă gândul să cuteze,
Încrede-te-n puterea sa
Atât cât poate avansa
Prin penetrante ipoteze;
Nu persista în rătăcire – 
A vrut Cel fară început
Ca adevărul absolut
Doar veşnicia să-l prefire.

Doar veşnicia să-l prefire,
Tot adevăru-ntrezărit
Migrează către infinit
Ca nemiloasă amăgire;
Esenţa însăşi s-o secrete
În van prin cuget ai pretins,
Din cosmosul de necuprins,
Ale creaţiei secrete.

GLOSA 3

Cu har se naşte fiecare,
Când doar puţini se împlinesc,
Găseşte-ţi nobila chemare
Sfinţind-o ca pe-un dar ceresc;
În lumea plină de ispite,
Răzbătător precum Thezeu,
Cu darurile înzecite
Alături eşti de Dumnezeu.

Venim pe lume hazardat,
Părtaşi la opera divină,
Şi fiecărui ne e dat
Din planul său să ne revină;
Precum Cuvântul creator
Fiind la chip şi-asemănare,
Se-mparte Duhul tuturor:
Cu har se naşte fiecare.

În viaţă să nu tragi la sorţi,
Urmează-ţi calea ta firească – 
Prea mulţi, asemeni celor morţi,
În stare nu-s să hotarască
Şi consecinţele-s amare:

În creuzetul pământesc,
Atâţia ard spre destrămare
Când doar puţini se împlinesc.

Cât mai adânc să te cunoşti
Cu o răspundere deplină – 
De nimereşti în alte oşti,
Numai tu singur eşti de vină;
Încearcă tot ce-i omenesc
Şi-ţi dă putere creatoare:
Din câte vezi că te-mplinesc
Alege-ţi nobila chemare.

Ea te înscrie pe orbită
După valenţe şi nucleu, 
E înzestrarea hărăzită
Să te avânţi spre Empireu
Şi sensul existenţei tale – 
Prin ea virtuţile sporesc:
Culege-ţi laurii în cale
Sfinţind-o ca pe-un dar ceresc. 

Izbândă fără jertfă nu-i:
Din orice clipă fă-ţi amiază,
Nu sta în voia valului
Fii tu acel care cutează; 
Să iei mereu, noapte şi zi,
Decizii îndelung dospite
Altfel înlănţuit vei fi
În viaţa plină de ispite.

Când te încrânceni împotriva
Atâtor piedici de ne-nfrânt
În ajutorul tău veni-va,
Prin tine însuţi, Duhul Sfânt
Dorind durerea să-ţi aline,
Să-ţi lumineze drumul greu – 
Adună-ţi forţele depline,
Răzbătător precum Thezeu.

Înfăptuirile ne cresc
Ca florile, prin rădăcină:
Creând prin geniul omenesc
Slăvim creaţia divină;
Stă în puterea celor vii
Cerescul har să-l exercite – 
Tu la Stăpânul tău să vii
Cu darurile înzecite.

Ofrandă dai din tine însuţi
Prin toate câte-nfăptuieşti
Dar vei primi şi tu la rându-ţi
Din fericirile cereşti;
Şi când te rogi la Tatăl: „Ia-mă,
Primeşte sacrificiul meu!”
Smerit dar ca un fiu de seamă
Alături eşti de Dumnezeu.

Alături eşti de Dumnezeu
Cu darurile înzecite,
Răzbătător precum Thezeu
În  viaţa plină de ispite;
Sfinţind-o ca pe-un dar ceresc
Alegeţi nobila chemare,
Când doar puţini se împlinesc,
Cu har se naşte fiecare.

Vasile MUSTAȚĂVasile MUSTAȚĂ
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SONETUL LXV

E bun să guşti câte puţin din el –
Un strop de vers, o gură şi de proză,
Deşi ele trăiesc în simbioză,
Nu te-avânta, ci  ia-o copăcel…

Ironic şi bonom privind din poză,
Domnia sa te-ncurcă subţirel…
Maestru îi – sublimul menestrel.
Dea face să te simţi ca sub narcoză…

…şi mai vin nopţi cu luna drept veilleuse
Când urci cu Vălătuc pe Cotnărel,
Uitând, celest, doftoricească doză…

Sorbind din cupă un sonet model,
Te vezi, sub haina vinului, cea roză,
O noapte, Biv Vel Vornic Păstorel!
   

SONETUL LXI
Motto: „Te mai gândeşti

Vreodat-acasă?...”
O. Goga

Veniţi acasă fraţilor de sânge,
Fraţilor de cruce, fraţi de fraţi…
Veniţi acasă, nu mai aruncaţi
Puterea voastră în pustiu. Ajunge !

O Ţară de părinţi de mult vă plânge,
Iar voi sunteţi pe cale să-i uitaţi
Pe cei ce îşi rupeau din dumicaţi
Simţind în pântec foamea cum, împunge.

Dar, poate aţi ajuns de-acum bogaţi
Prin locuri luminoase, din poveşti…
Când însă acolo sunteţi întrebaţi –
C-un radios dispreţ: - de unde eşti?...

Vă amintiţi voi Ţara din Carpaţi
Unde părinţi, încă, la fereşti?

SONETUL LIV
  Motto: „Noi, Valahii, purtăm ca Iisus
  Împărat, coroana de spini”

Emil Botta

Ne moare câte-un ochi sau câte-o mână…
Ne pierdem, unde?, unul câte unul…
Uităm urmaşul, ne uităm străbunul…
Un ancestral blestem parcă ne mână…

Bem cântecul minciunilor, nebunul
Împarte-nvăţătura cea mai bună!
Chiar tragicul azi nu ne mai adună
Când face să i se audă tunul.

De-un secol parcă nu ne mai vedem…
Suntem părinţii fără de părinţi…
Nimicniciei dând rangul de Sistem.

Amanetaţi pe treizeci de arginţi
Suntem bigoţii falselor credinţi
Şi slugile străinului totem.

    

SONETUL XIII

Din când în când mă mai lovesc de fl uturi,
De tot cristalul lăsat în urma lor,
Mă odihnesc pe patul meu de nor
Ce tu nu uiţi, Pământule, să-l scuturi…

Din când în când mai bat un cui sonor
În cufărul din piept plin de avuturi
Şi acordez orchestre de săruturi
La cea pe care visele-o-conjor…

Din când în când simt fl uxul unei curgeri,
O prăbuşire fără de tăgadă
Şi mă întreabă lumea: de ce sângeri?...

Eu văd cum cad aripile la îngeri,
Cum ultimele zbateri cad pe stradă
Unde Molohul n-are ochi să vadă.

SONETUL CXXX

Hai să privim, iubito, cum toamna se desfată
Prin veştede saloane, la candelabre stinse…
Copaci bătrâni sunt turnuri din tot atâtea Pise

Ioan Mazilu-Crângaşu
Şi se retrage-n zdrenţe grădina, ruşinată…

Prin Pincio şi Borghese trec dragostele-nvinse,
De Acqua-orologio e vremea vânturată…
Într-o mansarde, pianul seduce lung o fată,
Iar Pere Lachaise ascultă îndoliate inse…

Dă-ţi porii să aspire săruturi reci de seva
Fanatului bronz roşu al punţilor pe Neva
Şi în Copou, poeţilor ascunşi în vechi tulpini…
În valurile toamnei să ne-adâncim, ea ne va
De cânt silvan, iubito, fugind din arse ruini
Spre nemurirea noastră cu Pan să bem lumini.

     

SONETUL XCV

  Motto: „Odată trecutul
  va învinge viitorul…”
  Adrian Maniu

Gunoaie cântă-n mişcătoare dune
Şi lanuri largi, umane, se îndoaie
Sperând smerite veşnica minune
Ce-a ars demult în clipa-i de văpaie…

Pământu-şi strânge fălcile în sine
Împuns de paraziţii de oţel
Pe care doar dispreţu-i mai susţine
Emblema infestatului model.

Cresc gheţuri vara, iarna se topesc,
Un soare fals îmbracă vechi smochini;
Apar şi lupi cu chipul omenesc
La care disperat, umil, te-nchini…

Şi-n orbul echilibru pe jeratic
Mimăm, funest, un viitor extatic.

    

CIVILIZAŢIE

Un fi lm american c-un leu în cuşcă,
Majestuos şi tragic şi fatal;
El, semi-zeu, un simplu animal
Pândit de o civilizată puşcă.

Rupându-şi colţii-n drugii de metal,
Cu disperare labele îşi muşcă,
Iar propriul sânge parcă-l dă de duşcă
Precum alcoolu-n port, de un hamal.

Îi vine să se sfâşie-n bucăţi,
Dar geme cu un geamăt de copil
Neauzit de nimeni, inutil…

Se prăbuşi-n celula lui de fi er,
Iar ochii, primii, se închid ca morţii…
Mai dureros nici oamenii nu pier!

VIZITA

M-a vizitat azi-noapte-o cucuvea –
Parcă era bustul lui Homer
Căzut pe masa mea tocmai din cer,
Şi oarbă, tot ca el, nici nu clipea…

Am scos dintr-un sertar un revolver
Cu gândul hotărât să scap de ea,
De pu-pu-pu-ul ei de piază rea
Şi purtătoare de mortal mister.

Instinctul meu de ucigaş temut –
Şi care mă-ndoiesc că îmi va trece,
Făcu să trec la fapte, hotărât
Şi să acţionez cu sânge rece…

Dar cucuveaua ce mă vizita
Era chiar singurătatea mea!

Genezic şi gnetic, fi inţa umană este 
programată să epuizeze trăirea sentimente-
lor. Între stările sufl eteşti,  conform psihana-
lizei freudiste (la care aderă autoarea), ero-
tismul constituie motorul imobil al tuturor 
acţiunilor noastre, similar cum, la alt nivel, 
în platonism, ideea binelui le domină pe toa-
te celelalte. Asocierea pe care am făcut-o 
nu este întâmplătoare, întrucât, în viziunea 
Anei Calina Garaş /1/, iubirea capătă virtuţi 
taumaturgice. Astfel iubirea şi binele se con-
topesc într-o trăire superioară.

Pentru ca această fuziune să se re-
alizeze, trebuie ca iubirea să se elibereze 
de prejudecăţi şi să se manifeste plenar, în 
apropierea absolutului.

Prejudecăţile ţin de tradiţie, morali-
tate, diferenţe de vârstă, contractul social al 
căsătoriei şi altele. Fiecare din întâmplările 
povestite colocvial, de cele multe ori între prietene, la 
o şuetă, depăşind una din limitele menţionate, constituie 
tor atâtea trepte de eliberare erotică în ascensiunea spi-
rituală. Totodată, experimentele erotice descrise,  depă-
şesc barierele convenţiei conjugale în numele stimulării 
erotismului în condiţii de risc major (cum se întâmplă 
în nuvela Misterul dorinţei). Uneori, chiar bărbaţii sunt 
stimulaţi privind admiraţia altora pentru nevestele lor. În 
povestirea Frivolita, Dinu îşi îmbracă soţia cât mai sexy 
şi o îndeamnă să se manifeste cât mai seducător în realţi-
ile cu bărbaţii, trăirea acestui fapt stimulându-i libido-ul. 
Alteori, femeile îşi îndeamnă soţii la infi delităţi, cu ale-
laşi scop (Liberi să iubim).

Impoprtant este efecul benefi c al dragoste ade-
vărate care ne face să ne trăim plenar existenţa. Iubirea 
vindecă traumatismele erotice, cum sunt violurile, tehni-
cile de salvare fi ind descrise în povestirile: Kama-Sutra 
şi Trăiri amânate. Eroina este de fi ecare dată Marina dar 
mijloacele terapeutice sunt diferite. În Trăiri amânate, 
eroina, elevă de liceu şi apoi asistentă la Facultatea de 
mtematică, se îndrăgosteşte de un profesor mai în vârstă 
iar împlinirea iubirii dizolvă şi această limită (complexul 
Electrei se face resimţit). În Kama-Sutra, iniţierea atinge 
limita spirituală absolută. Acum, profesorul indian, re-
nunţă la posesiunea senzuală, trăind sentimentul iubirii 

absolute, ca spirit pur. După ce a reuşit să 
retrezească senzualitatea tinerei fete, eli-
berând-o de frică, maestrul yogin trăieşte 
următorul sentiment: „Admirând-o ca pe o 
statuie, sufl etul lui simţi că a atins fericirea 
şi, printr-o iluminare de fulger, a avut im-
presia că a atins sufl etul divin. (...) În acel 
moment, dorea să treacă în eternitate, gân-
dindu-se că nu va avea parte de o fericire 
atât de mare. Ani de zile, făcuse meditaţie 
şi nu ajunsese niciodată în acel punct.”  

În Ambiguitate, bărbatul, care sufe-
rise în copilărie de complexul lui Oedip, se 
va simţi atras atât de mamă cât şi de fi ica 
acesteia. 

Castelana, aduce în discuţie her-
mafrodismul ipotetic, trimiţând la mitul 
lui Platon privind androginitatea fi inţei 
umane, despicate apoi în două părţi: bărbat 

şi femeie, diferenţiere regăsită în concetele orientale de 
yang şi ying. În ultimă instanţă, iubirea reprezintă o că-
utare perpetuă pentru refacerea armoniei iniţiale. Erotis-
mul implicit dă savoare şi sens vieţii. Toate povestirile se 
încheie fericit. Prozele Anei Calina Garaş constituie tot 
atâtea momente de reverie cu posibilităţi de materializare 
a virtualului. Ele se pretează la viziuni cinematografi ce. 

Autoarea face distincţia necesară între sex şi iubi-
re. Numai ultima ne apropie cel mai mult de dumnezeire, 
între toate stările pe care le putem trăi pe pământ. Există 
momente lirice incluse în desfăşurările epice, cu rol de-
cantor. Unul dintre ele se referă la frunzele în formă de 
inimă ale unui copac tânăr şi viguros: „Copacul cu inimi! 
Striga Lena bucuroasă. Să ne uităm bine în jur ca să recu-
noaştem locul. Sub el o să venim cu copiii noştri.”

Autoarea se dovedeşte o bună cunoscătoare a psi-
hologiei umane şi a nevoilor de împlinire prin iubire ale 
sufl etului. Viziunea asupra vieţii este înviorătoare, seni-
nă.

În existenţa frustrantă care ne este rezervată, iubi-
rea eliberatoare propusă de Ana Calina Garaş poate con-
stitui un panaceu universal.

G. LUCIAN
1. Ana Calina Garaş - LIBERI SĂ IUBIM  

(Ed. Rao, 2012)

Ana Calina Garaş -Ana Calina Garaş -
LIBERI SĂ IUBIM 
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„Teoreticianul prin excelenţă al naţionalismului român”1, cum 
remarca Mircea Eliade, în 1942, M. Eminescu a fost nu numai poetul 
naţional, ci şi un mare istoric care „stăpânea cu desăvârşire cunoştinţa 
trecutului românesc şi era perfect iniţiat în istoria universală: nimeni din 
generaţia lui n-a avut în acest grad instinctul adevăratului înţeles al isto-
riei, la nimeni el nu s-a prefăcut ca la dânsul într-un element permanent 
şi determinant al întregii lui judecăţi”2.

În vasta problematică a epocii sale (politice, economice, soci-
ale, culturale etc.), el a inclus şi istoria reală, sinceră am zice cu un ter-
men actual, a neamului său, în care patriotismul este privit în marginile 
adevărului („Cu cât ne iubim mai mult patria şi poporul nostru, cu atât 
va trebui să ne înarmăm mintea cu o rece nepărtinire şi să nu surescităm 
cugetarea”3). Românismul devine în gândirea istoricului Eminescu o do-
minantă, el „vede” ideea întregului, studiind nu numai pe conaţionalii 
săi din ţară (adică din cele două principate române), ci în integritatea 
lor, dinpreună cu cei din provinciile înstrăinate (Transilvania, Bucovina, 
Dobrogea, Basarabia) sau cu cei din sudul Dunării, tonul său devenind 
unul apăsat când este vorba despre încălcarea grosolană a unor drepturi 
legitime sau a unor rapturi4.

În acest sens, problematica Basarabiei avea, în opinia sa, o 
importanţă deosebită, pe care a integrat-o contextului european consi-
derându-se dator a ne lămuri şi a lămuri Europa asupra împrejurărilor 
acestui fapt, de a dovedi drepturile românilor asupra acestor teritorii. 
Pentru aceste motive, se aruncă în luptă, şi tot înarmat cu argumente 
irefutabile, apărând cu cerbicie drepturile conaţionalilor săi, lovind fără 
cruţare în teoriile impertinente care încercau să motiveze acest ruşinos 
fapt istoric. Problema celor două provincii l-a preocupat încă din studiul 
Infl uenţa austriacă..., dar ea este pusă cu deosebită acuitate după termi-
narea „războiului oriental” din 1877-1878, şi mai ales în timpul şi după 
Congresul internaţional de la Berlin (iunie 1878), congres care făcea 
o mare nedreptate ţării noastre, chiar în condiţiile jertfei pe câmpul de 
luptă din Balcani. Atenţionând guvernarea liberală că orice modifi care 
a constituţiei ţării, care să ratifi ce hotărârile acestui congres, n-o poate 
face decât o „Constituantă” şi nicidecum adunarea legiuitoare obişnuită, 
Eminescu apelează, din nou, la probleme de drept internaţional. Negând 
ideea, vehiculată şi adoptată la Berlin, de „schimb (échange) al terito-
riilor uzurpate”, consideră rectifi carea graniţelor numai în situaţii bine 
determinate, „prin bună învoială şi cu bună credinţă”, recunoscând drep-
turile celuilalt”5. Punând în discuţie o problemă de principiu („Vedem 
deci că un teritoriu inalienabil – cum suna art. 2 din constituţia de atunci 
– nu se poate aliena – sublinierile aparţinându-i. Ceea ce se poate aliena 
sunt posesiuni uzurpate”), Eminescu e tranşant: „Uzurpat-am noi Ba-
sarabia?”. Evident că nu, răspunde el, şi continuă: „De aici însă rezultă 
că teritoriul statului, declarat inalienabil de către Constituantă, trei mari 
părţi ale lui nu se pot declara alienabile decât iar printr-o Constituantă”6. 
„Claritatea hotărârilor noastre (din Constituantă) este absolut necesară 
în contextul implicaţiilor congresului berlinez, întrucât aceste hotărâri 
luate la Bucureşti, trebuie ca astădată să înlătureze de-a pururea chiar 
pretextul pentru un viitor amestec al cuiva în afacerile statului român”7. 
Necesitatea convocării acestei constituante este dată, aşadar, de rezolva-
rea unor probleme de o importanţă majoră, „a căror rezolvare va deter-
mina pe de-a pururea soarta naţiei româneşti în genere, a statului român 
îndeosebi. Cele trei mari întrebări: cestiunea Basarabiei, acordarea de 
drepturi politice evreilor, anexarea Dobrogei, atârnă ca o sabie cu trei tă-
işuri asupra noastră şi va depinde de înţelepciunea noastră de a le face in-
ofensive în marginile putinţei”8. Şi demonstraţia eminesciană continuă: 
„Ştim foarte bine, pentru noi şi între noi, întâi că Basarabia ce ni se ia, e 
o parte străveche a ţării Moldovei şi c-a fost a noastră de la 1300 şi ceva 
până la 1812, ştim asemenea că evreii nici nu au fost, nici nu sunt per-
secutaţi în ţările noastre şi că îngrădirile ce lis-au impus au fost dictate 
de un natural  instinct de conservaţiune”9. „Dar nu ajunge că le ştim noi 
astea”, decretează el. Este nevoie de conştientizarea Europei, astfel încât 
rezoluţiile ce vor urma să fi e adoptate la Congresul de la Berlin să fi e în 
consens cu adevărul istoric, cu dreptul popoarelor la autodeterminare. 
Este nevoie ca guvernul de la Bucureşti să manifeste maturitate politică 
şi diplomatică, care să asigure existenţa independenţei nu „de la mila 
sorţii, de la pomana împrejurărilor esterne, cari să postuleze fi inţa statu-
lui român ca pe un fel de necesitate internaţională”10, ci ca o soluţie legi-
timă. Din aceste considerente, hotărârile Congresului sunt incalifi cabile. 
Drept „recunoştinţă” pentru cucerirea, pe câmpul de luptă, a neatârnării 
şi mai ales pentru ajutorarea armatei ţariste afl ată la un pas de un eşec 
catastrofal, Principatelor Unite li se ia din teritoriu, „compensând-o” cu 
un lat petec de pământ tot românesc. Nedreptatea şi inumanitatea acestei 
hotărâri este aspru sancţionată de Eminescu: „Cum că acea necesitate in-
ternaţională n-are nevoie de a ţine seamă de sentimentele noastre intime, 
de existenţa rasei latine, ci numai de un petec de pământ cuasi neutru 
lângă Dunăre, ne-a dovedit-o cu de prisos Congresul. Ce-i pasă Congre-
sului că se răpeşte o parte din patria străveche a neamului românesc ca 
atare? Ce li-e lor Hecuba? Ce-i pasă, cine va locui pe pământ românesc? 
Materialul de oameni îi e indiferent, cestiunea europeană e ca să existe 
o fâşie  de pământ între Rusia, Austria şi nouăle formaţiuni ale fostei 
Turcii, încolo lucrul le e totuna”11.

Campania eminesciană pentru o pace dreaptă datează cu mult 
înainte de semnarea armistiţiului în războiul româno-ruso-turc (23 
ianuarie/4 februarie 1878), a tratatului de pace de la San Stefano (19 
februarie/3martie 1878), sau a Congresului de la Berlin (1/13 iunie – 
1/13 iulie 1878), avertizând asupra pretenţiilor teritoriale ale Rusiei. 
Dacă la început se baza pe intuiţie, pe caracterul expansionist al oricărui 
imperiu, pe unele ştiri ale agenţilor sau presei străine, lui Eminescu înce-
pe să-i fi e tot mai clar că este vorba despre o nouă reîmpărţire a sferelor 
de infl uenţă în detrimentul ţării sale, punând degetul pe rană: „România 
este singurul stat care azi e în primejdie de a fi  dezmembrată de chiar 
aliatul ei, după ce au încheiat cu el o convenţie, prin care i se garan-
tează integritatea teritoriului. România vede zburând ca pleava în vânt 
asigurările unei convenţii, a cărei iscălituri sunt încă umede şi pe care a 
încheiat-o c-o împărăţie mare, pe a cărei cuvânt se credea în drept să se 
întemeieze”12. Nu găseşte nicio explicaţie logică a acestei pretenţii teri-
1Mircea Eliade, Despre Eminescu şi Hasdeu. Ediţie îngrijită şi prefaţă de 
Mircea Handoca, Iaşi, Junimea, 1987, p. 36.
2 N. Iorga, Istoria literaturii româneşti contemporane, cap. VII. Literatura 
în serviciul politicii, în N. Iorga, Eminescu, Iaşi, Junimea, 1981, p. 269.
3 Convorbiri literare, X, nr. 5, 1 aug. 1876, p. 168.
4 Pe larg, în Tudor Nedelcea, Eminescu, apărătorul românilor de 
pretutindeni, Craiova, Aius, 1995.idem, Pentru mine, Eminescu, 
Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 2005.
5(„Am spus-o în numărul trecut...”), Timpul, III, nr. 183, 20 aug. 1878, 
p.1, în Opere, X, p. 99
6 Ibidem, p. 100
7 Ibidem, p. 99
8Ibidem 
9 Ibidem 
10(„La propunerea noastră...”), Timpul, III, nr. 191, 31 aug. 1878, în 
Opere, X, p. 105
11 Ibidem 
12 („În sfârşit vedem limpede...”), Timpul, III, nr. !), 25 ian, 1878, p. 1, 
în Opere, X, p. 40

toriale mai ales că noi am plătit greu Războiul de independenţă, ajutând 
Rusia, profi tând de laşitatea Austriei, interesată de chestiunea Dunării, 
iar acum Rusia, sub mantia creştinismului eliberat de sub turci, începe 
anexări de teritorii. „Ciudată mântuire într-adevăr”, exclamă el, continu-
ându-şi peroraţia: „Nu e permis nimănui a fi  stăpân în casa noastră de-
cât în marginile în care noi îi dăm ospeţie”13. Motivând necesitatea unor 
relaţii de bună vecinătate cu Imperiul ţarist, Eminescu reafi rmă dreptul 
istoric al românilor asupra teritoriului dintre Prut şi Nistru; „Drepturile 
noastre asupra întregei (sublinierea lui Eminescu, n.n.) Basarabii sunt 
prea vechi şi prea bine întemeiate, pentru a ni se putea vorbi cu umbră 
de cuvânt de onoarea Rusiei angajată prin Tratatul de la Paris. Basarabia 
întreagă a fost a noastră, pe când Rusia nici nu se megieşa cu noi, Ba-
sarabia întreagă ni se cuvine, căci e pământ drept al nostru şi cucerit cu 
plugul, apărat cu arma a fost de la începutul veacului al patrusprezecelea 
încă şi până în veacul al nouăsprezecelea”14. În 1812, Basarabia n-a fost 
cucerită cu sabia, demonstrează el, ci prin Tratatul de la Bucureşti s-a 
făcut această cesiune: „Se ştie că diplomaţia engleză, împreună cu vân-
zarea beiului grec Moruzi a fost cauza cesiunii Basarabiei”15.

Această retrocedare a Basarabiei îmbracă, sesizează el, şi un lat 
aspect, ar fi  o „cestiune de existenţă pentru poporul român”16; această 
pierdere ar duce, implicit, la o pierdere şi mai mare: „încrederea în trăini-
cia poporului român”17. Cu toate „zguduirile” istorice prin care a trecut, 
poporul „rămâne statornic, fi indcă are două temelii: conştiinţa românilor 
şi încrederea marilor naţiuni europene”18. Şi pentru ca să se manifeste 
plenar conştiinţa românilor este necesară o unitate a ideilor naţionale 
şi fermitate în aplicarea lor, peste deosebirile politice, a două partide, 
astfel încât „elementul istoric din România ar fi  trebuit să predomnească 
în aceste momente, în care istoria întreagă a României e primejduită”19.

Basarabia, care poartă numele celei mai vechi dinastii româ-
neşti, face parte din trupul Moldovei înainte de apariţia politică a Rusi-
ei, iar motivaţia diplomaţiei ruseşti de anexare a ei este o „panglicărie 
dialectică”20. Relaţiile de bună vecinătate dintre Moldova şi Rusia au fost 
încălcate de ultima (de vreo 4-5 ori în acest secol”) dăunând comerţului 
şi agriculturii noastre, care „au trebuit să sufere nişte catastrofe aproa-
pe periodice”, pierzând „tot fructul muncii noastre”, deşi noi „îi servim 
de grânar, de cazarmă, de poziţiune înaintată. I-am dat în atâtea rânduri 
bogăţia noastră, fructul muncii noastre; de astă dată i-am dat şi sângele 
nostru”21. Cât privesc pretenţiile Rusiei, c-ar fi  luat Basarabia şi Bucovi-
na de la turci şi tătari cu sabia, şi nu prin convenţia, Eminescu demon-
strează că ea a fost luată „prin fraudă, prin dragomanul Porţii, fanariotul 
Moruzi, care spera să vină la domnie cu ajutor rusesc”22. Şi acesta, afi rmă 
categoric, o „putem dovedi oricui cu documente şi cu istoria în mână”23. 

Fără doar şi poate, problema Basarabiei şi Bucovinei era extrem 
de delicată pentru destinul României şi Eminescu sesizează importanţa. 
Îşi dedică cea mai mare parte a timpului în depistarea de documente în 
arhive şi biblioteci pentru a oferi argumente istorice şi juridice incontes-
tabile privind situaţia critică a Basarabiei şi Bucovinei, mai ales după 
1877, în opoziţie vădită cu toată panglicăria politicianistă internă şi inter-
naţională. Nu-l interesa propria-i existenţă; „când vorba era de durerile 
neamului românesc, el ardea în foc nestins şi devenea om de iniţiativă 
şi de acţiune, stăruitor, neînduplecat, care nu ne dedea răgaz, ci ne mâna 
mereu înainte”24. Aşa s-a întâmplat la organizarea serbării de la Putna din 
1871, aşa s-a întâmplat în 1875, când a introdus clandestin în Bucovina o 
broşură antihabsburgică a lui M. Kogălniceanu. Luptător politic energic, 
robust, promotor al ideii de progres şi de românism, „piatră unghiulară a 
sensibilităţii noastre, a verbului, a gândului şi destinului românesc în for-
me artistice unice”25. Eminescu s-a angajat, ca un autentic istoric, să scrie 
un studiu de o rară profunzime, intitulat Basarabia, pe care-l publică în 
Timpul, între 3-14 martie 1878. Spre a demonstra că „Basarabia n-a fost 
nici întreagă, nici în parte a turcilor sau a tătarilor, ci a unui stat consti-
tuit, neatârnat, deşi slăbit şi încălcat în posesiunile sale, a Moldovei”26, 
Eminescu apelează la izvoare de primă mărime, pe care le menţionează: 
Istoria critică a românilor şi Arhiva istorică a României de B.P.Haşdeu, 
Fragmente din istoria românilor de Eudoxiu Hurmuzachi, pe care poetul 
însuşi le traduce în scurta sa vacanţă de la Floreşti-Gorj, cronicile editate 
de Kogălniceanu, Melchisedec, cronica lui Pseudo-Amiras, Descrierea 
Moldovei de Dimitrie Cantemir. Apelează şi la lucrările unor cronicari şi 
istorici străini spre a demonstra că Basarabia făcea parte din Moldova cu 
multe secole înainte ce 1812.

Studiul fusese anunţat prin articolele anterioare şi numai lipsa 
spaţiului din ziar şi probabil pentru argumentarea documentării a amânat 
această amplă dezbatere. Metodic, istoricul Eminescu îşi împarte studiul 
în şapte capitole, începând cu Numele şi întinderea ei (a Basarabiei, n.n.), 
cu istoricul ei pe secole, de la veacul al XV-lea până la cel contempo-
ran lui, în ultimul capitol înglobând şi menţionarea izvoarelor utilizate. 
Denunţând articolele calomnioase privind apartenenţa acestei provincii 
româneşti la Rusia, făcând un amplu istoric al ei, iar faptul că în unele 
conjuncturi istorice ea n-a putut fi  apărată, nu-i o dovadă că Moldova a 
renunţat la ea. „Căci un drept nu se pierde decât prin învoirea formală de 
a-l pierde. Dar fi e această învoire smulsă cu de-a sila, fi e dictată de raţi-
uni de stat, fi e izvorâtă din orice alte consideraţii, nu se modifi că şi nu se 
nimiceşte decât în momentul în care renunţăm la el”27. Vehiculând o idee, 
ce şi-a dovedit în timp perenitatea, cum că „tăria unui popor mic a stat 
totdeauna în drept”, Eminescu adevereşte adversarilor săi şi ai neamului 
său că „oricât de slab ar fi  dreptul, lipsit de arme şi de putere, el e tot mai 
tare decât nedreptatea, tot mai tare decât neadevărul”28. Demonstrând 
continuitatea dreptului Moldovei asupra Basarabiei şi Bucovinei, urmă-
rind „fi rul roşu al dreptului neschimbat al Moldovei asupra Basarabiei, 
întrucât el trăia chiar în conştiinţa ţării”29, Eminescu conchide cu multă 
claritate: „Dreptul nostru istoric, incapacitatea juridică a Turciei de-a în-
străina pământ românesc, trădarea unui dragoman al Porţii, recăpătarea 
acelui pământ printr-un tratat european semnat de şapte puteri şi obliga-

13 Ibidem, p. 41
14 Ibidem, p. 40
15 Ibidem 
16 („Cestiunea retrocedării...”), Timpul, III, nr. 31, 10 febr. 1878, p. 1, 
în Opere, X, p. 46
17 Ibidem 
18 Ibidem 
19 („De câte ori s-a făcut în parlamentul nostru...”), Timpul, III, nr. 35, 
15 febr. 1878, p. 1-2, în Opere, X, p. 49
20 („În numărul nostru de vineri...”), Timpul, III, nr. 39, 19 febr. 1878, 
p. 1-2, în Opere, X, p. 50
21 Ibidem, p. 51
22 („Argumentul de căpetenie...”), Timpul, III, nr. 47, 1 mart. 1878, p. 
1-2, în Opere, X, p.55
23 („De câteva zile limbagiul...”), Timpul, III, nr. 40, 21 febr. 1878, p. 
1-2, în Opere, X, p. 52
24 Ioan Slavici, Opere. IX. Memorialistică. Varia. Bucureşti, Minerva, 
1978, p. 49
25 T. Păunescu-Ulmu. Problema Eminescu. Comentarii şi interpretări. 
Studii critice. Craiova, Editura Ramuri, 1938, p. 7
26 Opere, X, p. 56
27 Ibidem 
28 Ibidem, p. 60
29 Ibidem, p. 68

torii pentru ele, garantarea integrităţii actuale (sublinierea lui Eminescu, 
n.n.) a României prin convenţia ruso-română, ajutorul dezinteresat ce 
l-au dat Rusiei în momente grele, toate acestea fac, ca partea morală şi 
de drept să fi e pe deplin în partea noastră”30. Şi mai aduce un argument: 
„Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acel pământ nu l-am 
cucerit, n-am alungat pe nimenea de pe el, că e bucată din patria noastră 
străveche, este zestrea împărţitului şi nenorocitului popor românesc”31 .

Nici după acest studiu, Eminescu nu abandonează problema 
cedării celor două provincii româneşti. Cedarea Basarabiei este pentru 
Rusia o problemă de onoare militară, înţeleasă din punctul de vedere al 
unui imperiu în plină expansiune teritorială, dar pentru oi este o proble-
mă de existenţă. În acest sens, contestă dreptul statelor mari la cuceriri 
teritoriale şi la impunerea dreptului celui mai tare. „Statele, ca perso-
nalităţi politice, sunt egale de jure şi deosebirea de facto stă numai în 
puterea pe care o dezvoltă într-o stare nejuridică şi anormală de lucruri, 
adică în război”32. În acelaşi context, critică teoria graniţelor naturale 
propusă de Rusia în interesul ei. Astfel de graniţe sunt necesare mai ales 
Principatelor şi nu Rusiei, deci unui stat mic, care „are nevoie de ajutorul 
confi guraţiunii teritoriale pentru  a se apăra”33. 

În perioada războiului de independenţă, şi nu numai atunci, ten-
dinţele de cucerire ale Imperiului ţarist îngrijorau profund statele din jur. 
Din aceste considerente, critica acestui imperiu este deosebit de dură, 
acuzându-l de aroganţă, lipsă de cultură, fanatism, despotism, însuşirea 
unor misiuni istorice, gust de spoliere. „Căci stă oare destoinicia unei 
naţii în vreun raport cu întinderea teritoriului pe care ea îl ocupă?” se în-
treabă Eminescu34. Răspunsul este, evident, şi exemplifi că cu Olanda sau 
Veneţia, foste mari puteri europene, câştigate prin muncă îndelungată. 
„Ruşii sunt sub dominarea unui deşert sufl etesc, a unui urât, care-i face 
să caute în cuceriri ce n-au înlăuntrul lor”, pretinsa lor misiune istorică 
avându-şi sorgintea în acest gol sufl etesc, care-şi caută „compensaţie în 
glorii sângeroase şi în cuceriri”35.

Demascând promotorii panslavismului, prevederile testamen-
tului lui Petru cel Mare, Eminescu îşi îndemnă concetăţenii la bărbă-
ţie, dar şi la prudenţă, căci, „deşi nu s-a născut încă insul care să fi e în 
stare a ne insufl a frică, grija tot ne inspiră, ba putem zice cu siguranţă, 
că ne aşteaptă vremi grele. Despre biruinţa cauzei drepte nu ne îndoim, 
precum nu ne îndoim, că oricare ar fi  curentul ce se mişcă în contra 
civilizaţiei, el trebuie să fi e nimicit cu vremea. Dar acea vreme e adesea 
foarte departe”36. În faţa acestor tendinţe de cucerire, care, din păcate, 
s-au transformat în crude realităţi, Eminescu recomandă, cu două luni 
înainte de Congresul de la Berlin, ca deviză naţională: „a nu spera nimic 
şi a nu ne teme de nimic. Nesperând nimic, n-avem nevoie de a ne mai 
încrede în alţii, precum ne-am încrezut, ci numai în noi înşine şi de aceia 
care sunt nevoiţi să ţie cu noi; netemându-ne de nimic, n-avem nevoie de 
a implora generozitatea în locuri unde ea e plantă exotică”37.

În contrast cu această politică perfi dă şi agresivă, „neiubitori de 
ceartă şi ştiind bine rolul modest pe care poporul românesc din Principa-
tele dunărene e menit a-l  juca în istoria acestei lumi, nu ne-am aruncat 
niciodată ochii dincolo de graniţe, nici cu speranţa, nici cu dorinţa”38.

Avertizând guvernul liberal, în perioada premergătoare Congre-
sului de la Berlin, că a intrat în jocul de interese al Rusiei, Eminescu de-
vine necruţător după acest eveniment, cu aceste „naturi catilinare”, care 
s-au mulţumit „să consfi nţească pierderea unei bucăţi a patrii noastre 
româneşti, ei, cari n-au patrie, n-au lege, n-au Dumnezeu şi cari conside-
ră pământul nostru ca lucru străin, ce-l poţi precupeţi numai să rămână la 
putere”39. Prin nedreptul Tratat de la Berlin, „poporul românesc e legat 
de mâini şi de picioare”, vinovat fi ind guvernul prin lipsă de fermitate, 
lăsând „să se consume o vânzare de ţară”, în condiţiile în care „nu s-a 
găsit un singur român de la domn pân’ la plugar, de la mitropolit pân’ 
la poporul cu opinci care să consimtă a o da”40, el, poetul şi patriotul 
afl ându-se de partea celor care „au o patrie de iubit, un popor de apărat, o 
cultură de înaintat”, alături de cei care „iubesc trecutul poporului lor, cei 
cari au în sufl et tezaurul de amintiri, care îl face pe omul singuratec să se 
simtă şi el o parte, un rezultat al istoriei ţării sale”41. Îl doare nespus de 
mult „ca România să sângere din nou”, după jertfa de sânge dată de os-
taşii români în războiul din 1877, lipsa de patriotism a unor concetăţeni 
(care se consideră „cetăţeni ai universului”): „azi când slavismul loveşte 
cu talazurile sale de invaziune corabia statului român, pasagerii acestei 
corăbii fără busolă şi fără ancoră, corupta generaţie de astăzi începe a 
avea un semnifi cativ interes pentru cestiuni de pură etnologie”, în timp 
ce „Basarabia s-a dus de unde nu se va mai întoarce, în sânul negrei 
singurătăţi”42.

Privitor la cererea, nejustifi cată, a Imperiului ţarist a le ceda cele 
trei judeţe din sudul Basarabiei, Eminescu cere garantarea prin Tratatul 
de la Paris a „integrităţii şi neatârnării teritoriului nostru actual”, de către 
Rusia, care n-are niciun drept de pretenţie, neavând război cu noi, căci 
„poate să fi e în alte locuri obicei să se precupeţească pământul patriei şi 
cetăţenii statului, noi nu cunoaştem aceste obiceiuri şi nici nu voim a le 
cunoaşte”43. Niciun schimb teritorial, aceste teritorii nu trebuie cedate. 
Cu un cuvânt, de la Rusia nu primim nimic. N-avem nevoie de patro-
nagiul ei special şi nu-i cerem decât ceea ce suntem în drept a-i cere ei, 
ca oricărui om de rând, cu faţa curată: să respecte pe deplin convenţia 
încheiată cu noi”44.

„Generos agent al istoriei”, vehiculând primatul intereselor na-
ţionale în faţa celor de partid, divulgând pericolul „monarhiei universale 
a creştinătăţii”, pe deplin convins că „românul îşi vrea naţionalitatea, dar 
aceasta o vrea deplin”, Eminescu demonstrează prin atitudinea sa civică, 
că a sosit pentru românii de pretutindeni momentul plenar al cunoaşte-
rii de sine ca popor intrat în zorii istoriei moderne, cu toate exigenţele 
pe care incumbă. Încă o dată este dovedită marea actualitate a gândirii 
eminesciene.

Tudor  NEDELCEA

30 Ibidem, p. 70
31 Ibidem, p. 70
32 („Fiindcă noi suntem...”), Timpul, III, nr. 34, 14 febr. 1878, p. 1, în 
Opere,  X, p. 47
33 Ibidem, p. 48
34  Tendenţe de cucerire, Timpul, III, nr. 78, 7 apr. 1878, p. 2-3, în Opere, 
X, p. 74
35  Ibidem 
36  Ibidem, p. 75
37 Ibidem 
38 („O cestiune mai mult caracteristică...”), Timpul, IV, nr. 43, 24. febr. 
1879, p. 1-2, în Opere, X, p. 195
39 („Astăzi se deschide adunarea...”), Timpul, III, nr. 203, 16 sept. 1878, 
p. 1, în Opere, X, p. 113
40 Ibidem 
41 Ibidem 
42 („Pe arborele tăcerii creşte fructul ei, pacea...”), Timpul,  III, nr. 220, 
6 oct. 1878, p. 1, în Opere, X, p. 133
43 („Fără a prejudeca hotărârile Adunărilor...”), Timpul, III, nr. 22, 28 
ian. 1878, p. 1, în Opere, X, p. 42
44 Ibidem 
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Aşa cum remarca Gaston Bachelard, reveriile pro-
duse de contactul cu elementele primordiale: pământ, apă, 
aer şi foc, ne conduc spre o viziune alchimică asupra lu-
mii, în care universul întreg este viu, un fabulos alambic 
cosmic. În creuzetul naturii, în procesul coacerii, elemen-
tele menţionate se amestecă, se purifi că, impurităţile cad 
la fund, substanţele se cristalizează şi decantează, elemen-
tele sublimate se ridică la suprafaţă, tranziţia între regiuni 
devine posibilă. În concepţie alchimică, sensul evoluţiei 
este purifi carea. Pentru alchimişti: metalele simbolizează 
pământul; mercurul – metalul lichid prin excelenţă - con-
ţine focul pur care-l meţine în această stare de agregare; 
sarea ascunde o reţea cristalină indestructibilă. Focul în-
călzeşte şi topeşte metalele (ele devin apa alchimică), 
substanţele evolueză arzând erele geologice şi devin aur 
pur, care are, în primul rând, o semnifi caţie spirituală: 
aura sfi nţilor, lumină divină, refl exele solare, eterul pentru 
propagarea gândurilor.

Pentru Platon universul nostru este un cosmos 
construit din  cele patru elemente fundamentale, pe care 
alchimistul îl reface în miniatură. Platon atribuia atomilor 
următoarele forme: tetraedrul (focul), octoedrul (aerul), 
icosaedrul (apa), cubul (pământul), eterul (dodecaedrul). 
Cel mai simplu şi mobil este tetraedrul, celelalte forme 
geometrice spaţiale se pot descompune în această forma 
primordială.

Gaston Bachelard consideră că fi erarul reprezintă 
un semizeu /1/: „Să iei în posesie lumea prin mijlocirea 
celor patru elemente ale sale înseamnă să te institui ca de-
miurg, ca semizeu (...) Luptând cu dalta, ciocanul, nico-
vala, forja ne călim voinţa şi dobândim un destin cosmic, 
demiurgic” – fi erăria subterană a lui Vulcan reprezentând 
imaginea lumii (imago mundi). Lui Jean Cocteau /2/, 
Brâncuşi lucrând la forjă i se pare un titan ce poate fi  omo-
logat cu zeul Vulcan lucrând în fi erăria sa: “Atelierul lui 
Brâncuşi  se aseamănă  cu un peisaj preistoric: trunchiuri 
de copaci, blocuri de piatră, un cuptor în care stăpânul 
casei, om primitiv, îşi prăjeşte carnea în vârful unei ţepe 
de fi er. În cele patru colţuri, brontozaurul şi-a depus ouăle,  
iar statuile strălucitoare le atrag pe frumoasele american-
ce, ca pe nişte păsări (…)”. Într-adevăr atelierul sculp-
torului era dotat cu forjă, nicovală, artistul folosea dalta 
şi focul pentru încălzirea metalelor din care confecţiona 
unelte casnice. În ceea ce priveşte tehnica sa de şlefuire 
şi oglindire a sculpturilor în discuri polisate (simbolizând 
apa),  precum şi utilizarea refl exeleor în suprafeţe lustru-
ite,  toate acestea sugerează dematerializarea, levitaţia, 
ascensionalitatea.

Sunetul produs de lovirea fi erului încins, în timpul 
forjării/modelării, cu ciocanul pe nicovală pare ritmul li-
turgic al unei toace celeste.  V.G.Paleolog povesteşte, în 
capitolul intitulat Întâmpălarea întâiei mele întâlniri cu 
Brâncuşi /3/, cum, afl ându-se în vizită la sculptor, a înce-
put să bată în nicovală cu barosul şi Brâncuşi i s-a alăturat 
cu un ciocănel şi împreună au încins, în joacă, ritmurile 
fantastice care păreau ale unei cosmice toace monahiceşti.

Din punct de vedere alchimic, călirea metalului 
încins, masculin, în apa feminină echivalează cu o nuntă 
aprigă.

Cercetarea alchimistului, în plan material, pentru 
transmutaţia metalelor în aur, este dublată de căutarea 
spirituală a pietrei fi losofale, despre care se credea că asi-
gură: „tinereţea fără bătrâneşe şi viaţa fără de moarte”. 
Metaforic vorbind, putem afi rma că Brâncuşi a găsit-o. 
A creat capodopere veşnice, instaurând „epoca de aur” a 
formelor. 

Sensul ascensional/transcendent al existenţei este 
simbolizat de  Coloana fără sfârşit, care reprezenta pen-
tru artist, ieşirea din labirintul lipsei de sens: „Nici nu vă 
puteţi da încă seama de ceea ce vă las Eu. Căutarea pri-
mitivului în artele plastice se îngemănează cu o căutrae 
a Simplităţii. Pentru ca acea Coloană fără sfârşit să se 
poată înălţa spre ceruri, trebuia să fi e jertfi t cineva. Daeda-
lus, după ce a construit Labyrinthul, încercând să evadeze 
din el, a inventat aripile, iar fi ul său Icarus s-a prăbuşit. 
Am dat din nou peste Labyrinth pe când mă străduiam 
să-mi închid Păsările măiestre sub bolta unui templu in-
dian, nemaiînţelegând cum să ademenesc peste ele, lumi-
na. Amintindu-mi de Coloana fără sfârşit din România şi 
de astrele care se roteau deasupra ei, chemându-i zborul, 
am renunţat, în concepţia mea, la bolta de marmură, care 
trebuia să copleşească Măiestrele... Aceste opere, ca să 
poată să se înalţe, implorau o libertate deplină; şi atunci, 

am avut revelaţia cum să evadez din Labyrinth... M-am 
sacrifi cat întotdeauna pe mine însumi. Mi-am lăsat dalta 
şi ciocanul – şi am şlefuit materia cu propriile-mi mâini. 
Mi-am lăsat sculpturile să se joace cu cerul şi cu oamenii, 
dovedind lumii că este posibilă o sculptură a focului. Li-
bere – ele erau mereu altfel iubite de oameni, ele însele 
mereu altfel iubind. Dar operele nu ajung niciodată la o 
desăvârşire completă, pentru că însăşi materia nu este de-
săvârşită.” (/4/ Aforismul nr. 169) 

Relaţia lui Brâncuşi cu alchimia a studiat-o Cris-
tian Robert-Velescu. În cartea BRÂNCUŞI ALCHIMIST 
/5/(Ed. Editis, Bucureşti, 1996), autorul consideră că 
Brâncuşi lucra în virtutea unei „metaconştiinţe esoterice” 
ceea ce decurge din „admirabila coerenţă a operelor”. Au-
torul susţine că preocupările alchimice i-au fost  insufl ate 
lui Brâncuşi de Fulcanelli (celebru alchimist), coleg (cu 
un an mai mare) cu sculptorul, la Şcoala de Arte Frumoase 
din Paris.  

Cristian Robert-Velescu analizează avatariile va-
riantelor de temple brâncuşiene, decelând semnifi caţiile 
lor pornind de la: Cariatidele androgine, grupul statuar 
Trecerea Mării Roşii (distrus de autor),  coloanele Tem-
plului lui Solomon şi Balada lui Ion Barbu, Riga Crypto 
şi lapona Enigel. După părerea autorului, la Brâncuşi, Co-
loanele sărutului şi Coloanele fără sfârşit înglobează cu-
plul înscris în sfera androgină a Sărutului, a cărui sorginte 
columnară autorul cercetării o descoperă în cele două co-
loane Jachin (masculinul) şi Boaz (femininul) ce străjuiau 
Templul lui Solomon.

Semnifi caţia incintei sacre a Templului proiectat 
pentru maharadjahul raoul Holkar de Indor (capitelul Co-
loanei sărutului sau oul în ultimă instanţă) se regăseşte 
perfect în versurile lui Ion Barbu, pentru care oul este „pa-
lat de nuntă şi cavou” totodată.

Prima solicitare (rămasă nefi nalizată) pentru rea-
lizarea unui templu apare, în cariera lui  Brâncuşi, de la 
John Quin, prin intermediarii H.P. Roché şi J.R. Foster. 
Comandă cu urmări ce conduc spre imaginarea unui pro-
iect (din păcate nici acesta nu s-a realizat) vine de la ma-
haradjahul Yeswant Rao Holkar, la sugestia consilerului 
cultural al acestuia, acelaşi H.P. Roché. 

Cristian Robert-Velescu  include în cadrul temple-
lor şi Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, conceput 
cam în aceeaşi perioadă cu proiectul pentru Indor (1935-
1938). Exegetul remarcă faptul că amplasarea templelor 
era foarte importantă pentru artist. La Tg-Jiu Ansamblul 
este situat lângă râul Jiu, iar la Indor trebuia adus râul Na-
rada lângă Templul Meditaţiei. Prima variantă ar fi  fost o 
incintă sacră în aer liber, apoi, după moartea maharanei 
(survenită la data de 13 iulie 1937) proiectul templului 
s-a transformat în mausoleu de forma Coloanei sărutului 
cu dublu capitel. Pentru Cristian Robert-Velescu, modelul 
grafi c al Coloanei fără sfârşit, reprezintă semnul grafi c al 
monosilabei sacre OM, semn pe care  Brâncuşi l-a văzut 
în cartea pe care o avea în biblioteca sa, René Guénon – 
LE ROI DU MONDE. Semnul acesta esoteric, consideră 
Cristian Robert-Velescu,  exprimă etajarea tripartită a lu-
milor: Pământ (Corp), Atmosferă (Psihic) şi Cer (Princi-

piu). El apare pe fi ecare faţă a dublului capitel al Coloanei 
sărutului şi de asemenea înfăşoară Coloana fără sfârşit, 
ca o spirală rotitoare. Coloana poate include în interiorul 
acestei spirale, o coloană verticală de ovoide care sim-
bolizează Începutul lumii. În mitologia indiană, Indra/
germenele de aur desparte carapacele oului (a cerului şi 
a pământului, aşezând între ele coloana cerului/axa lumii.

Coloana, după Cristian Robert-Velescu,  inclu-
de sculptura Socrate, Riga Cryipto (din balada barbia-
nă) poate fi  omologată cu Regele regilor /Regele lumii. 
Afi rmaţia este justifi cată întrucât Coloana şi Socrate sunt 
interşanjabili în grupurile mobile, după cum atestă foto-
grafi ile. Coloana poate include şi Cariatida (simbolul 
omului arhetipal) şi Sărutul. Eboşa Sărutului (varianta din 
anul 1925, reprezentând un cuplu îmbrăţişat),  va deveni 
soclul columnar al Măiestrei din 1910 (sugerând andro-
ginitatea).

După Cristian Robert-Velescu, sculpturile omolo-
gabile  Templelor lui Brâncuşi sunt: 1. Coloana fără sfâr-
şi/Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu; 2. Coloana să-
rutului şi 3. capitelul Coloanei sărutului din 1910. Forma 
Templului imaginat pentru Indor cunoaşte trei versiuni: 
Coloana sărutului cu dublu capitel (în interiorul căruia 
urma să fi e incinta sacră), ovoidul (Ştefan Georgescu-
Gorjan afi rmă că Brâncuşi i-a dezvăluit această formă 
înainte de apleca la Indor, în 1937) – care poate fi  al Pă-
sării măiestre sau Începutul lumii şi mărul (arhitect Octav 
Dorcescu) – care pentru Cristian Robert-Velescu  nu se 
susţine întrucât Brâncuşi nu agreea fi gurativul. 

Interiorul Templului, de formă sferică, în această 
cheie esoterică,  simbolizează atanorul alchimic, oul fi lo-
sofal şi urma să adăpostească în interior cele trei Păsări în 
spaţiu: una din marmură albă (ar fi  simbolizat Învierea), 
una din marmură neagră (ar fi  simbolizat Moartea) şi una 
din bronz polisat, aurie (care ar fi  simbolizat Transmuta-
ţia). Cristian Robert-Velescu  consideră că sursele de in-
spiraţie ale lui Brâncuşi trebuie căutate la Platon şi René 
Guénon. Măiastra, Peştele, Cocoşul, Foca, Ţestoasa, 
Animalul nocturn  reprezintă materializarea ideilor pla-
tonice în sculptura lui Brâncuşi, iar Regele regilor este 
Regele lumii din teoria lui Guénon.

Filosoful francez conchide: „Să iei în posesie lu-
mea prin mijlocirea celor patru elemente ale sale înseam-
nă să te institui ca demiurg, ca semizeu.” 

Trăirea intensă a  reveriilor  materiei l-au condus 
pe Brâncuşi spre o viziune alchimică asupra lumii, care re-
prezintă un pas important spre doctrina naturalităţii elabo-
rată de artist, ca fi losofi e specifi că de viaţă, desprinsă întâi 
de toate din folclorul şi tradiţiile româneşti. Fără-ndoială, 
noţiuni generale de alchimie a cunoscut Brâncuşi, dar nu 
cred că el a fost un iniţiat în adevăratul sens al cuvântu-
lui, adică membru al unei societăţi oculte. Interpretarea 
alchimică a templelor brâncuşiene, realizată de  Cristian 
Robert-Velescu  reprezintă un frumos act de cultură şi o 
viziune metaforică de nivel superior. Din reveriile materi-
ei trăite de artist în timpul creaţiei şi din specifi cul sufl e-
tului său a rezultat în ultimă instanţă, depăşind momentul 
alchimic, doctrina naturalităţii despre care vom vorbi în 
capitolul următor:  “Să dai senzaţiile realităţii astfel cum 
ni le procură Natura însăşi, fără însă a reproduce sau a 
imita, este astăzi cea mai vastă problemă a artei. A crea un 
obiect care îţi dă prin propriul său organism ceea ce natura 
face prin miracolulei etern, este ceea ce arta îşi doreşte. 
Şi a realiza aceasta, înseamnă a intra în spiritul universal 
al lucrurilor şi nu a te limita la imitarea imaginii lor. O 
operă de artă astfel concepută, va tinde către echilibrul 
absolut; iar echilibrul absolut rămâne perfecta expresie a 
frumosului.” (Aforismul nr.  122)

Lucian GRUIA
Note:
1 Gaston Bachelard – Pământul şi reveriile voinţei 

(Ed. Univers, Bucureşti, 1998)
2 Jean Cocteau în Gaston Bachelard – Psihanaliza 

focului (Ed. Univers, Bucureşti, 2000)
3V.G.Paleolog – Procesul sculpturii moderne (ese-

uri) Ed. Fundaţiei C. Brâncuşi, Târgu-Jiu, 1996 
4Cristian Robert-Velescu – Brâncuşi alchimist (Ed. 

Editis, Bucureşti, 1996)
5Constantin Zărnescu – Aforismele şi textele lui 

Brâncuşi, Ed. Scrisul Românesc,1976.
6Cristian Robert-Velescu - Brâncuşi alchimist (Ed. 

Editis, Bucureşti, 1996)

BRÂNCUŞI ŞI REVERIILE MATERIEI
BRÂNCUŞI ALCHIMIST, TREAPTĂ SPRE DOCTRINA NATURALITĂŢII
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Bolgia din închisoarea evocată în Poarta nea-
gră nu diferă fundamental de oraşul apocaliptic, 
pradă putreziciunii, atâta doar că ea e un nucleu care 
condensează forţele destrucţiei, un nucleu al abjecţiei; e 
umanitatea căzută mult îndărăt pe scara evoluţiei; e răul 
fără comparare.   

Cei care intră aici pentru întâia dată „au o viziune 
despre cum ar fi  să se petreacă Judecata din Urmă, în 
ceruri închise cu zăvoare şi apel nominal. Ei trăiesc o 
repetiţie generală a  Apocalipsei, străbătuţi de o emoţie 
sfântă, care le dă intuiţia că toţi au avut dreptate, şi Popa 
de acasă, şi jandarmul, şi Sub-comisarul, şi Judecătorul 
de Instrucţie. Prin urmare, din veac totul e ticluit, iar 
Poliţia şi Parchetul merg  mână în mână cu infernul şi cu 
Dumnezeu.”(Poarta neagră). Aşadar, aici, pe  pământ, 
în inima Oraşului - Cloacă zilnic, fără întrerupere, fără 
Timp, are loc Repetiţia generală a Apocalipsei. Însă o 
Apocalipsă trivială, abjectă, care a început, de fapt, din 
prima zi a Creaţiunii. O Apocalipsă care nu va fi  urma-
tă niciodată de naşterea unei noi lumi. O Apocalipsă-
fără-de-sfârşit care exclude orice idee de salvare prin 
ispăşirea pedepsei, orice resurecţie morală. Pedeapsa 
acestei lumi este aceea de a nu putea muri şi de a 
nu putea renaşte, alta şi purifi cată; pedeapsa de a 
fi  în eternitate mediocră.   

În asemenea texte Arghezi se ridică la 
măreţia înfricoşată a profeţilor biblici. Ver-
bul său nu lasă nici o iluzie – totul e biciuit cu 
o cruzime atroce, scormonit până în cele mai 
ascunse unghere cu bisturiul iute, şi arătat, în dis-
preţul oricăror senzaţii de dezgust, cu o plăcere 
specială. Apocalipsa argheziană cuprinde în 
fl ăcările ei atât lumea bestiei umane, cât şi lumea 
necuvântătoarelor identifi cate şi în detaliu şi în 
panoramă. Aproape că nu există colţ al acestui 
univers în care pamfl etarul să nu identifi ce Orgia 
Corupţiei, histeria răului, el însuşi corupt, şi în 
care să nu pătrundă uneltele sale de inchizitor. 
Înverşunarea lui în a răscoli „cadavrul viu” al 
lumii, în a demasca ceea ce i se revelează ca 
eroare a creaţiei, ca aberaţie generalizată de la 
zona teluricului la zonele cosmice, ca desfăşurare 
neistovită, repetitivă a apocalipsei, nu porneş-
te din apărarea vreunei cauze de ordin moral, nu 
vizează o posibilă cale de salvare a lumii. Încă o dată el 
se erijează într-un judecător situat dincolo de bine şi  de 
rău. Criteriile judecăţii sunt scoase din sfera moralităţii 
şi sunt exclusiv estetice. Omul, care a intrat în călugărie 
ca să înveţe „a scri pe dedesupt”, nu este stăpânit de 
voluptatea morţii, n-are vocaţia neantului, dar denunţă 
cu oroare mediocritatea şi urâtul din fi inţe şi lucruri. 
Aspiraţia spre neant, pe care Ferdinand Céline (auto-
rul, poate, cel mai apropiat ca viziune şi ca stil de Ar-
ghezi, pomenit de scriitorul român în câteva rânduri) o 
vedea „profund înrădăcinată în Om şi mai ales în masa 
oamenilor, un fel de nerăbdare amară, aproape irezisti-
bilă, unanimă, nerăbdătoare a morţii”, Arghezi n-o are 
în chip absolut. I-a dat expresie, odată, într-un psalm: 
„Vreau să pier în beznă şi în putregai/ Ne-ncercat de sla-
vă, crâncen şi scârbit./ Şi să nu se ştie că mă dezmierdai/ 
Şi că-n mine, însuţi, tu vei fi  trăit”. Dar acolo, în psalm, 
este exprimat refuzul omului  de a primi înfrângerea 
după o extenuantă luptă cu Divinitatea. 

În textele pamfl etare mânia se ridică din oroarea 
fată de formele imperfecte, corupte ale existentului. În 
Preludiu la cartea Poarta neagră se pot identifi ca, în 
mare parte, sursele subiectelor pamfl etului arghezian. 
Textul debutează, derutant, cu o declaraţie de iubire şi 
de perplexitate prefăcute: „Oraşule, pe care te iubesc, 
ce-ai să aduci tu ţărilor unite laolaltă sub putredul tău 
prestigiu? Ce-ai să dai tu milioanelor de oameni, care 
vin la tine ca la o cetate sfântă? Ce miruri porţi în mâini-
le tale de noroi, ca să le ungi sufl etul şi să li-l întăreşti?”   

Se conturează din întâiele enunţuri  imaginea 
unui oraş ambiguu care-şi drapează mizeria, luxuria, 
obrăznicia şi „putredul prestigiu” sub aparenţele unei 
cetăţi sfi nte, la care oamenii ar veni în procesiune pen-
tru a se întări sufl eteşte. E un fel de Gomoră  care ar 
mima Ierusalimul. Aici „sfi nte” sunt valorile negative. 
El exercită asupra oamenilor un curios imperiu, o enig-
matică atracţie spre abjecţie. O abjecţie călâie, „căl-
duţă”, niciodată dusă în absolut. Aici nu există „marii 
decăzuţi”dostoievschieni cu vocaţia autofl agelării, ori 
demoniacii puşi în slujba răului pur. În cetatea arghezia-
nă ticăloşia, abjecţia bestiei umane n-au măreţie tragică; 
locuitorii ei n-au nici măcar conştiinţa tragicului. În 
această cetate totul este corupt. Nimic nu străluceşte în 
adevăr şi puritate nici ca Bine, nici ca Rău în această 
oximoronică „cloacă de nenufari”. Mediocritatea cetăţii 

– acesta-i stigmatul pe care-l denunţă pamfletarul. Apo-
calipsa însăşi e mediocră în acest „zmârc” al cărui cen-
tru e pretutindeni şi circumferinţa nicăieri. Cetatea – un 
spaţiu al nepotrivirii, al incompatibilităţii:        

„Dar n-ai avut, niciodată, nici un sfânt şi nici un 
scelerat strălucit. Şi tu n-ai dat nici pe Eminescu, nici 
pe Anton Pann, nici pe Creangă, nici pe Veniamin Kos-
tachi, nici pe Cantemir, nici pe Kogălniceanu. Tu n-ai 
putut să dai un domnitor.       

Ai o bibliotecă închisă cititorilor, pentru şoareci. 
Ai câteva sute de biserici în care cântă greierii de 
vecernii. Ai arhierei, negustori de acatiste şi de cadavre, 
ai episcopi care fac negustoreselor măritate copii, şi 
văduvelor lepădături. Ai profesori fără studenţi şi stu-
denţi fără profesori, şi ai mulţi copii fără tată.         

Ai restaurante, hoteluri şi o sumedenie de case 
închise.” (Preludiu, Poarta neagră)      

Cetatea aceasta „cu gloată numeroasă”, „cloacă 
de nenufari”, retează toate elanurile, indiferent de sensul 
moral sub care s-ar desfăşura; distruge, pângăreşte, ni-
velează, corupe, în neputinţa ei funciară de a zămisli „un 
sfânt sau un scelerat strălucit”: ”oraş al încercării şi al 

neputinţei, insulă de liliac şi mătrăgună, baltă stătătoa-
re a purulenţei, în care se îneacă din zbor şi se fac leşuri 
toate păsările ce vin în trecere pe deasupra apelor şi de 
printre munţi. Cloacă de nenufari!”(idem, s.n.)

Oraşul acesta îşi pângăreşte puţinele valori 
fi rave care   s-au rătăcit prin „balta purulenţei” lui, îşi 
închide poeţii în puşcării ori în spitalele de psihiatrie, îşi 
tăgăduieşte trecutul, îşi compromite, laş, viitorul. Nara-
torul – pamfl etar simte că, născut sub steaua excepţiei, 
este refuzat de oraş şi, pentru că i se opune, e murdărit, 
umilit, silit să intre în „cloacă”.

„Am fost în tine un locuitor supărător şi m-ai tri-
mis între puşti,  cu ordinul ca să mă gândesc la trecutul 
meu ca la o greşeală, şi la visurile mele, ce te priveau, 
ca la o crimă. M-ai zidit aici, unde-ţi trimiţi escrocii, 
hoţii de buzunare, spărgătorii şi bandiţii, lângă cimitirul 
unde-ţi trimiţi dricurile ca nişte caleşti de mireasă, în 
vecinătatea casei unde-ţi trimiţi nebunii; m-ai zidit în 
regiunea ta deşartă, în infernul tău, ale căruia munci le-
ai învecinat cu o pustietate>”(ibidem).       

Rezistenţa la căderea în smârc, naratorul şi-o 
face manifestă, mai întâi prin afi rmarea orgolioasă a tre-
cutului său, a rădăcinilor, a identităţii sale artistice:    

„Trecutul meu, ascultă, nu am să mi-l tăgăduiesc, 
nici după ce un tribunal de popi m-a osândit pentru ce-
ruri, nici după ce o poruncă m-a pedepsit pentru oameni, 
nici după ce furia putregaiurilor tale s-a răscolit, ca să-
mi aducă, în şoaptele sufl etului, cuvintele de părere de 
rău.”(Preludiu, Poarta neagră).     

În al doilea rând, rezistenţa la degradare prin 
consimţire e afi rmată prin continuarea denunţării co-
rupţiei generalizate, cu aceleaşi arme ale pamfl etarului 
–judecător, şi în pofi da tuturor încercărilor de a fi  redus 
la tăcere:    

„Mă voi duce însă din casă în casă, în toate ca-
sele tale mari, din club în club, din local  în local şi voi 
spune ce am văzut.”(idem)         

Textul capătă, prin concretul detaliului şi prin 
nervozitatea notaţiei, prin ridicarea la generalitate, ac-
cente teribile. Naratorul se aşază în punctul înalt al unui 
profet judecător în delir, care însă îşi calculează efectul 
loviturilor discursului său incendiar şi-şi traduce în ima-
gini artistice grozave viziunile.        

„Voi însemna cu o cruce mesele numeroase la 
care mănâncă doi domni şi o doamnă elegantă. Unul din 
ei e soţul doamnei, şi celălalt e însoţitorul care plăteşte 

restaurantul, teatrul, chiria, bijuteriile  şi echipajul 
nobilei căsnicii fără descendenţă. Soţul consumă liniştit, 
şi, în vreme ce pierde la cărţi, însoţitorul îi distrează pă-
rechea într-un alcov împrumutat.”(ibidem)    

Scena pare coborâtă din „momentele” lui Caragi-
ale. Arghezi însă o amplifi că monstruos, vituperant. 

„O, Metropolă! Ziua nimeni nu stă acasă, şi noap-
tea nimeni nu-i în casa lui. Fiecare bărbat îndulceşte 
singurătatea voită a femeii prietenului său, şi femeile, 
adunate în casele cu perdele groase, slujesc ritului tău 
pentru bani. Îmi este neuitată sinuciderea acelui bărbat 
frumos şi de-o constituţie fi zică uriaşă, care, ascuns 
cu viţiile lui într-un apartament cu tripoul în faţă şi cu 
camerele spre curte, a dezmierdat fără să ştie trupul 
fi icei lui, plecată la şcoală.  (...). Cu ştirea soţului, feme-
ia unui factor însemnat vilegiaturează în societatea unui 
şef de partid, care va înmulţi onorurile cuvenite soţului. 
Cu ştirea soţiei bărbatul se bucură de graţiile servitoarei. 
Începătorul se înrudeşte, noaptea, cu femeia şefului său. 
Bărbatul divorţează de nevastă şi se căsătoreşte cu sora 
ei, cu care a concubinat, unind într-un acoperământ, ca 
fi i ai lui, pe verii născuţi din încăierarea, cu un singur 

mascul, a două surori, - şi-i cea mai înaltă culme de 
cavalerism şi moralitate, la care poate ajunge unul 
din cetăţenii tăi aleşi. (...) S-au văzut în tine învăţaţi 
măsluind cărţile, ca să poată sustrage zestrea 
proaspătă a unui partener, şi apărători împărţind cu 
hoţul, drept onorarii juridice, bocceaua cu lucruri 
furate.       

Mănâncă porceşte, scumpa mea cetate, şi te 
împreună ca muştele şi gândacii din zbor sau între 
molozuri.”(ibidem)       

Secvenţă cu secvenţă se adună şi alcătuiesc 
monstruoasa imagine a unei cetăţi corupte. Nu 
scenele în sine, deşi sunt descrise fără cruţare, 
fără false moralităţi, alimentează mânia şi ura 
pamfl etarului. Viciile sunt condamnabile oricum. 
Dar pervertirea chiar a acestora cu un strat de 
„falsă moralitate”, acceptarea şi înfl orirea lor sub 
cerul respectabilităţii, al bon-tonului, al fi rescului 
sunt infi nit mai condamnabile.  Pamfl etarul acuză 
impostura chiar a viciului, a răului, care se vor alt-
ceva decât sunt:        

„Ceea ce mă revoltă la spectacolul tău neruşi-
nat, de universală şi neîncetată streche, nu e în primul 
rând tinereţea care se iroseşte pe canal, creşterea copi-
ilor, nelepădaţi la timp în casele tale bogate, căci toate 
acestea le plăteşti cu bătrâneţea precoce şi cu putregaiul. 
Mă revoltă consimţirea generală şi liniştea normală a 
monstruosului tău coit. Nicio dramă, nicio tragedie nu 
izbucneşte din zmârcul, în care zeci de mii de broaş-
te zac încălecate.  Mă revoltă că nici măcar cuvântul 
«înşelăciune» nu caracterizează starea de priapism dez-
gustător a cetăţenilor tăi. Mă revoltă lipsa de pasiune, 
absenţa dragostei, absenţa inimii, a curajului şi a pri-
mejdiei din actele elitei tale presupuse. Soţiile nu-şi ucid 
bărbaţii, bărbaţii nu-şi ridică din pământ coarnele ca să-şi 
împungă adversarul, fetele seduse nu-şi răpun seducăto-
rii. Urăsc în tine indiferenţa care devine o carieră, urăsc 
în tine sfatul şi tactul prudenţii /.../ Urăsc în tine tiparul 
după care situaţiile cele mai complicate şi mai scârnave 
se aranjează fără morţi ca o afacere între moştenitori li-
bidinoşi. Urăsc în tine, oraş care făgăduiai reveriei mele 
trepte de ascensiune fără sfârşit, identifi carea sufl etelor 
cu banul abject. Pasiunile tale sunt microscopice, nebu-
nia ta e cunoscută numai în forma paraliziei generale, 
sângele tău e păstrat cu îngrijire.  Asasinatele tale apar 
în forma minoră a pungăşiei prudente. Morţii tăi mor 
de indigestie sau de cantaridă, niciodată de un vârtej 
de patimi, de o răscoală de sufl et, de o vijelie. Şi după 
cum năzuinţele se liniştesc cu un scaun în Parlament şi 
cu o sinecură, avânturile tale amoroase sfârşesc printr-o 
socoteală cuminte. Eşti o capitală care detestezi toate 
excesele: şi în cutezanţă, şi în răutate, şi în revendicare, 
şi în bunătate. Eşti un oraş cu măsură, un oraş interme-
diar, un oraş samsar. Nu crezi în nimic, nu nădăjduieşti 
nimic.”(Preludiu, Poarta neagră)   

Perspectiva ca apocalipsa degradării să fi e urmată 
de o soteriologie, de o resurecţie sub semnul purităţii, al 
naivităţii adamice, al luminii cu adevărat dumnezeieşti 
devine cu totul utopică. În Repetiţia-Generală-a-Apoca-
lipsei din imaginarul arghezian, învierea lui Lazăr nu va 
avea loc.         

„Preludiul”, scris la o înaltă temperatură a mâniei, 
urii şi dispreţului, cu o forţă artistică formidabilă, 
deschide poarta neagră a infernului arghezian. 
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1.Invazia Poloniei – începutul celui 
de-al Doilea Război Mondial

La 1 septembrie 1939, în urma 
înțelegerilor secrete stabilite prin ticălosul Pact 
Ribbentrop-Molotov, semnat  la 23 august 
1939, Germania hitleristă invadează Polonia. Se 
declanșa, cu această ofensivă, cel de-al Doilea 
Război Mondial. La 17 septembrie, URSS înce-
puse și ea agresiunea asupra țării slave din cen-
trul Europei (masacrului de la Katyn din primă-
vara lui 1940 îi vor cădea victime nu mai puțin 
de 22.500 de militari și civili polonezi!).

Nepregătită pentru a face față celor 
două invazii, Polonia își trimite Guvernul și 
Tezaurul țării în refugiu, în România. Printre 
țările, deocamdată, neimplicate în acțiuni be-
ligerante, Ungaria și România (dar și Letonia, 
Lituania, Suedia, Spania, Elveția), consimt, în 
baza convențiilor internaționale, să primească 
refugiați de război. Potrivit Convenției a V-a de 
la Haga, statul român, ca stat neutru, avea să-i 
cazeze până la sfârșitul războiului, însă eveni-
mentele interne și internațională au luat o turnu-
ră din ce în ce mai nefavorabilă acestor refugiați, 
mai ales în 1940, prin apropierea României de 
Axă, culminând cu aderarea la planul Barbarosa 
(intrarea în război împotriva Uniunii Sovietice la 
22 iunie 1941).

2.Refugiul în România a zeci de mii de 
polonezi

Așadar, după invadarea țării lor și după 
o rezistență precară, fără sorți de izbândă în fața 
mașinii de război germane, o mare parte dintre 
militarii și civilii polonezi au trecut podul de 
peste Ceremuș (graniță veche, încă din timpul 
lui Ștefan cel Mare) și au pătruns în Moldova, 
începând cu 17 septembrie, înțelegând exact 
odioasele înțelegeri și intenții expansioniste ale 
marelui stat slav de la Răsărit în cârdășie secretă 
cu Germania hitleristă. 

Statul român, văzându-se confruntat cu 
un foarte mare număr de refugiați polonezi, a 
trecut imediat la amenajarea unor tabere. Din ra-
poartele ofi ciale rezultă că numai în perioada 17-
22 septembrie 1939 au pătruns în România 1087 
ofi țeri și 14.406 trupă. La 30 septembrie 1939 
erau înregistrați în evidențele Comisiei pentru 
Ajutorarea Refugiaților și în registrele Comi-
sariatului General pentru Evidența și Asistența 
Refugiaților Polonezi, 23.638 emigranți de răz-
boi.  Numărul acestora, estimat la 24.000, la 11 
octombrie 1939, de Crucea Roșie Internațională, 
va scădea spre sfârșitul anului 1940, ca urmare 
a noii atitudini a statului român după abdicarea 
lui Carol al II-lea (6 septembrie) și instaurarea 
dictaturii antonesciene, România pregătindu-se, 
prin înțelegeri secrete cu Hitler, să adere la po-
litica Axei, ceea ce se va întâmpla neîntârziat, 
fi ind antrenată în război în ideea recuperării unor 
teritorii pierdute (Basarabia, Bucovina, Ținutul 
Herța), dar uitând de cei patru ani apocaliptici în 
care Ardealul de Nord, anexat Ungariei  horthys-
te, își trăia cel mai bestial martiraj din întreaga 
istorie a Principatului.

3.Tabere și lagăre pentru refugiații de 
război

Cazați, inițial, în 36 de lagăre mai mici, 
înfi ințate pe lângă anumite garnizoane milita-
re, refugiații polonezi au fost apoi concentrați 
în trei mari locații: Târgoviște (Comisani), 
Călimănești (Căciulata) și Târgu-Jiu.

Având regimul de viață al militarilor ro-
mâni, subofi țerii și soldații polonezi încazarmați 
puteau „evada” ca să ajungă în țările din vest, 
unde se înscriau în formațiuni ce au luptat pen-
tru eliberarea țării lor. Astfel, cu acordul tacit al 
autorităților, grupuri masive de militari polo-
nezi s-au îndreptat spre Elveția, Franța, Marea 
Britanie, luptând, așadar, în unități naționale 
poloneze, alături de aliați împotriva Germaniei 
hitleriste. 

Plecările din România au continuat în 
1940, însă la 1 septembrie 1940 Guvernul ger-
man a suspendat repatrierile polonezilor, îngă-
duite la 14 aprilie 1940, tocmai din cauza unor 
mari mișcări de refugiați, din care făceau parte 
și militari polonezi. Abia în decembrie 1940 au 
fost repatriați 2344 de polonezi, restul de 1663 
militari au primit aviz de repatriere abia în fe-
bruarie 1941. Există documente potrivit cărora 
toți cei plecați în noiembrie 1940 spre Polonia au 
primit un substanțial ajutor pentru îmbrăcăminte 
(505.000 lei) și alimente (200.000 lei).

La 12 februarie 1941, toate 
taberele/lagărele de refugiați polo-
nezi din România au fost închise, 
cei rămași în continuare în Româ-
nia fi ind civili. Unii s-au repatriat 
în continuare, în diferite etape, alții 
au continuat să rămână în România 
și după Război, tocmai datorită regi-
mului tolerant și înțelegerii cu care 
fuseseră primiți de populația locală. 
Nu de mult a fost editată de Caro-
le Carbuny lucrarea „Trebuie să nu 
uităm. Memorii ale Holocaustului”/ 
We shall not forget! Memories of 
the Holocaust (Edit. Vogel Temple 
Saiah, 1994), din care foarte grăi-
toare sunt amintirile trăite de fami-

lia evreului polonez Julian Bussgang (Hauntig 
Memories), care va ajunge la București, de unde 
sperau să imigreze în Palestina, afl ată sub man-
dat britanic (abia în martie 1940, împreună cu 
alte familii de evrei, se vor îmbarca pe un vapor 
cu destinația Haifa).

4.Lagărul de refugiați de la Târgu-Jiu
Tabăra de refugiați polonezi de la Tar-

gu-Jiu a fost construită, pe o suprafață de 25 ha, 
la marginea de est a orașului între cimitirul de 
onoare și cimitirul catolic,  după 15 septembrie 
1939, la ridicarea acesteia participând și polone-
zii sosiți în lagăr. 

Dacă la 28 septembrie 1939 în cazărmi-
le din Târgu-Jiu erau cazați 784 de polonezi, în 
săptămânile următoare și în 1940 numărul aces-
tora a crescut la câteva mii (6000), deși numărul 
maxim de încazarmați aici fusese estimat inițial 
la 2799. 

Cu sprijinul direct al acestora s-au făcut 
amenajări de colonie temporară (alei, scurgeri 
pentru apă, garduri, plantări de pomi, drumuri 
de acces ș.a.). Este de amintit aici aleea dedicată 
președintelui R.P. Wladyalaw, ca și alta dedicată 
unui general.  Interesante erau mozaicul repre-
zentând vulturul din heraldica poloneză, stema  
Poloniei sculptată pe o bucată de stâncă, ca și 
cadranul solar îngrădit de un gard metalic. La-
gărul-tabără număra 50 de barăci pentru trupă, 
10 pentru ofi țeri,10 bucătării, 2 cantine, cluburi 
în care se desfășurau cursuri activități asemă-
nătoare universităților populare, 20 de puncte 
sanitare, săli de cursuri pentru învățământul pri-
mar și gimnazial, teatru și alte activități recrea-
tive... Se amenajase și o baracă având destinație 
de capelă, precum și un colț de cimitir alături 
de cel ortodox. Amintim, în acest sens, cele 17 
morminte ale refugiaților de război polonezi, 
care și-au găsit sfârșitul în acest exod  de tris-
tă amintire națională, bărbați, femei dar și co-
pii. Aleea cu locurile de veci ale acestora, de o 
uniformitate impecabilă, a fost inclusă și ea pe 
Lista monumentelor istorice din România, ca 
și ingenioasa instalație a Cadranului solar, si-
tuat în imediata vecinătate a lagărului, în zona 
de est, dincolo de drumul ce trecea prin spatele 
lagărului, pe domeniul de instrucție al unităților 
militare din apropiere, în apropierea depozitelor 
de muniție amenajate sub forma unor cazemate. 
Cadranul solar putea servi, așadar, și la orienta-
rea în desfășurarea programului de instrucție cu 
specifi c militar.

De la început au fost încartiruiți aici 30 
de ofi țeri și trupa, din octombrie 1940 (după 
închiderea lagărului de la Târgoviște), această 
tabără devine Lagăr pentru subofi țeri și soldați, 
înregistrându-se un efectiv de 6000 de polonezi. 
După plecările din 1940, la 15 ianuarie 1941 se 
găseau în evidențele lagărului doar 41 de ofi țeri, 
104 subofi țeri, 510 soldați, în total 655 polonezi. 
Se cuvine a aminti buna primire ce s-a făcut 
acestor refugiați de război de întreaga populație a 
Târgu-Jiului, în familiile acestora fi ind găzduiți un 
număr de 250 de polonezi (bărbați, femei, copii). 

În amintirile sale, regretatul dr. Constan-
tin Lupescu, în calitate de medic al Lagărului, 
își amintește epidemia de dizenterie ce s-a abă-
tut asupra internaților, eradicată cu mare trudă 
prin ajutorul neprecupețit dat de medicul șef de 
laborator, dr. Ana Aposteanu, angajându-se în 
acțiune unii medici polonezi dintre cei internați. 
Desigur, condițiile de lagăr/ tabără nu erau 
tocmai cele mai igienice, dacă avem în vedere 
memorandumul ofi țerilor din 2 februarie 1940 
înaintat Comandamentului lagărului, prin care 
se menționau condițiile de locuit și de igienă 
precare, atât la cantină cât și la serviciul medi-
cal, care erau departe de a fi  cele prevăzute de 
organismele internaționale pentru internații și 
refugiații de război. Semnatarii arătau primejdia 
în care se găseau bătrânii, copiii și femeile, în-
deosebi, și cereau imperios măsuri reale pentru 
preîntâmpinarea îmbolnăvirilor și deceselor, de 
care nu fuseseră ocoliți.

Comandantul lagărului fusese mai întâi 
col. Constantin Moldoveanu, apoi Alexandru 
Dumitrescu, cel ce a rămas în amintirea polone-
zilor ca un ofi țer cu mare sufl et, deosebit de cald, 
înțelegător, generos.

În documentele ofi ciale, ca și în unele 
adrese din corespondența ce pleca și intra, se 
foloseau denumiri ca: Lagărul Polonez 3 sau 
Lagărul Polon de la Târgu-Jiu. Pe alte sigi-

lii poștale (oct.-nov. 1940) era imprimat: RO-
MÂNIA – Ministerul Apărării Naționale / 
Tabăra de internați polonezi sau Tabăra de 
Internare Ofi țeri Polonezi Tg. Jiu (mai-sept. 
1940). În ianuarie-martie 1941, locația era 
indicată, pe ștampilele poștale de zi, ca Lagă-
rul Refugiaților Polonezi – Târgu-Jiu. Acum, 
în primăvara lui 1941, lagărul era în curs de 
desfi ințare, prin plecarea ultimelor efective.

După data de 12 februarie 1941, datori-
tă noii politici antonesciene, lagărul de refugiați 
polonezi de la Târgu-Jiu, a fost transformat în 
locație carcerală pentru legionari și, desigur, 
pentru opozanții neînduplecați ai regimului dic-
tatorial antonescian, efectivele fi ind îngroșate 
de infractori de drept comun, țigani, evrei, 
comuniști...  Aici, în Lagărul de internați po-
litici, în perioada 2 octombrie – 20 decembrie 
1943, marele poet Tudor Arghezi, în vârstă de 
peste 60 de ani, va ispăși pentru vina de a-l fi  
făcut albie de porci pe baronul Alfred von 
Killinger, reprezentantul Germaniei hitleriste la 
București, în celebrul pamfl et „Baroane”, publi-
cat în „Informația Bucureștiului”. Noroc cu di-
rectorul-proprietar al ziarului „Gorjanul”, Jean 
Bărbulescu, prieten al comandantului Șerban 
Leoveanu, care s-au străduit să-i facă poetului 
un sejur concentraționar suportabil. De unde și 
spusa de mai târziu a poetului: „Mi-e dor de La-
găr din pricina Comandantului.”

5.Cadranul solar din Lagărul polonez
Printre refugiații polonezi se afl au in-

telectuali de seamă, precum renumitul arhitect 
JÒSEF WASNIEWSKY, care locuia cu chirie în 
casa nu nr. 6 de pe strada Tudor Vladimirescu 
la comerciantul Ion Cândea). Acesta a rămas la 
Târgu-Jiu până în 1950, când a plecat la Craio-
va. De numele arhitectului Wasniewski se leagă 
mai multe clădiri din Tg.-Jiu, precum Școala de 
sobofi țeri de securitate de pe Str. „Tudor Vladi-
mirescu” (aripa veche a spitalului, de pe colț, cu 
scări masive și sală de ședință la etaj, găzduind și 
biblioteca), dar și Castelul de apă (în colaborare 
cu bravul conațional Josef Corcinski), coordo-
nator de lucrări fi ind prof. ing. Henri 
Teodoru, precum și unele case parti-
culare din oraș. Între construcțiile ce 
au rămas ca mărturie a trecerii mi-
litarilor polonezi pe la Târgu-Jiu se 
afl ă și Cadranul solar din Lagărul 
de refugiați, numit îndeobște Ceasul 
solar, menit a indica ora exactă pe 
timp de zi însorită. Cadranul, lucrat 
cu fi nețe în ciment armat, este perfect  
trasat, orientat nord-sud și numerotat 
corespunzător. În partea exterioară 
a cercului-cadran sunt basoreliefate 
orele după fusul orar românesc, iar 
în partea interioară orele după fusul 
orar polonez. Puteau fi  citite, așadar, 
simultan, ora României și ora Polo-
niei. Instalația aceasta orară (urmând 
modelului anticelor gnomonuri, pre-
cum cel de la Sarmizegetusa Regia) 
amintea de ilustrul conațional astronom Coper-
nic, care ridicase la o mănăstire poloneză un ase-
menea cadran solar. Alături de cadran, în partea 
de nord, se afl ă înălțat un stâlp de cărămidă ten-
cuit cu ciment, pe care erau desenate în baso-
relief câteva imagini (pe latura de vest se mai 
pot vedea, de sus în jos, două săbii încrucișate, o 
corabie și secera și ciocanul, iar imaginile de pe 
latura de este au fost astupate prin restaurarea ce 
s-a făcut recent!). De la înălțimea stâlpului co-
bora un fi r de metal până în centrul cadranului, 
având rolul de a indica ora zilei conform umbrei 
pe care acesta o arunca, în bătaia soarelei, pe ca-
dranul orar. Firul de metal este în concordanță cu 
axa de rotație a Pământului, indicând Nordul geo-
grafi c. Unghiul făcut de acesta cu orizontala trebu-
ie să fi e egal cu latitudinea geografi că a locului pe 
care se afl a amplasat cadranul solar. Pe semicercul 
de est al cadranului exterior se afl ă inscripționată 
specifi cația: „timp esteuropean”, iar interior: 
„timpul solar”, inscripții care se repetă în polone-
ză pe jumătatea de vest a cadranului: „czas wsch.-
europ.”, respectiv: „czas słoneczny”.

În partea de sud a cadranului este im-
primată în ciment (asemenea inscripțiilor de pe 
pavimentul de ciment al Școlii de subofi țeri...) 
inscripția OBÒZ POLSKI W TARGU JIU, 
1940 R, adică Lagărul Polon la Târgu Jiu – 
1940. Litera R indică momentul ridicării Ceasu-
lui solar și anume luna septembrie (Równonoc 
Jesienna – echinocțiul de toamnă), adică împli-
nirea unui an de la sosirea acestora în tabăra de 
refugiați de la Târgu-Jiu. Conform datelor de la 
Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu” din 
București, toamna astronomică a anului 1940 
începea la 23 septembrie, ora 06:45:33, în Zodia 
Fecioarei.  La începutul lunii, pe 6 septembrie, 
regele Carol al II-lea  abdicase în favoarea fi ului 
său Mihai, iar conducerea statului fusese pre-
luată de generalul Ion Antonescu. Erau semne 
vizibile că anul de liniște al refugiaților în Ro-
mânia se terminase, întrucât Antonescu va iniția 
o politică de apropiere față de Axă. În acest sens, 
plecarea polonezilor din lagărele românești era 
iminentă. Ceea ce se va întâmpla, de fapt, în lu-
nile următoare, până prin martie 1941. La 22 iu-

nie 1941 România intra în război alături de Ger-
mania hitleristă. Lagărul de refugiați polonezi, 
evacuat, va fi  transformat în principal în Lagăr 
de internați politici...

Ne-am consultat pentru exactitatea tra-
ducerii de mai sus cu polonologul și diplomatul 
de carieră Nicolae Mareș din București, fost am-
basador al României la Varșovia și autorul lu-
crării documentare de excepție „Lucian Blaga la 
Varșovia” (2011), lansată în cadrul Festivalului 
Internațional „Lucian Blaga” (Sebeș-Lancrăm-
Alba Iulia, 8 mai 2011). Domnia-sa ne-a reco-
mandat și alte materiale cu caracter documen-
tar, printre care un document semnat de ofi țerul 
gorjean Grigore C. Popescu, care a făcut parte 
din conducerea lagărului de refugiați polonezi, 
document ce s-ar afl a la Muzeul Județean Gorj.

Cadranul solar a fost împrejmuit de un 
gard de metal, vopsit inițial în culorile Poloni-
ei (alb-roșu), însă după restaurarea grăbită din 
2010 s-au folosit culorile albastru și galben!

Obiectivul este trecut pe Lista monu-
mentelor istorice din România, sub nominali-
zarea Ceasul solar polonez (indicativ: GJ-III-
m-B-09468), ca și mormintele polonezilor din 
apropiatul cimitir catolic (indicativ: GJ-IV-m-
B-09485). 

6.Stema Poloniei din apropierea Ca-
dranului solar. 

Conotații iudaice 
În partea de sud-est a împrejmuirii, 

aproape de gardul de metal, se afl ă o rocă de 
bazalt pe care este săpată stema Poloniei. Ne-a 
atras atenția nu atât silueta Vulturului polonez 
cu capul întors spre dreapta, ci aripile care, deo-
parte și alta, sugerează brațele unui sfeșnic cu 8 
brațe.  În imagologia iudaică, acest candelabru, 
de obicei cu șapte brațe (trei pe laterale și altul 
în centru), numit Menorah, are conotații sacre. 
Menorah este emblema ofi cială a Israelului din 
1949. Unul din cele mai vechi simboluri iudaice, 
candelabrul cu șapte (opt) brațe semnifi că ramu-
rile din copacul babilonian al luminii, reprezen-
tând cele șapte zile ale Genezei (sau Soarele, 

Luna și planetele, cele șapte cercuri și cele șapte 
stele ale Ursei Mari). 

După legendă, această Candelă sfântă, 
făcută de Moise la porunca lui Dumnezeu și 
simbolizând lumina, cunoașterea, înțelepciunea 
și învățătura, avea un loc de mare preț în Tem-
plul de la Ierusalim. După refacerea Templului, 
Macabeii au dorit reaprinderea candelei, institu-
ind sărbătoarea Hanukka, în amintirea celor opt 
zile cât a ars uleiul sfânt, celebrată și la noi de 
evrei în perioada 11-18 decembrie, opt zile și 
opt nopți, în preajma Crăciunului. Sărbătoarea 
celebrează eliberarea Templului după victoria 
evreilor în 165 BC asupra sirienilor eleniști, care 
scoseseră în afara legii ritualurile iudaice, rege-
le grec al Siriei, Antioh, obligându-i pe iudei să 
se închine la alți zei. În lupta pentru eliberarea 
Templului, fl acăra călăuzitoare a Sfeșnicului sa-
cru purtat de Macabei a fost biruitoare (uleiul 
din menoră a ars timp de o săptămână, în chip 
miraculos). În loc de o zi, fl acăra sfeșnicului sa-
cru a durat opt, de aici simbolismul care exprimă 
speranța, restabilirea tradiției, miracolul dăinu-
irii. La acest episod restaurator prin victorie al 
neamului iudaic se referă sărbătoarea de Ha-
nukka, o Sărbătoare a luminii, a sfi nțirii celui 
de-al doilea Templu eliberat de sub dominația 
siriană la 165 î. Hr., când vreme de 7-8 zile se 
aprinde, pe rând, în sfeșnicul cu 7-8 brațe câte 
o lumânare.

Stilizând în acest fel stema Poloniei, pu-
tem înțelege că apropierea de imagologia iudai-
că ar putea sugera apartenența etnică a grupului 
sau artistului polonez. De fapt, se știe că foarte 
mulți polonezi aveau această origine, mulți din 
ei optând nu pentru plecarea în țările Europei 
apusene sau în USA, ci în Palestina, așa cum a 
fost cazul familiei lui Julian Bussgang, refugiat 
în România și autorul unor impresionante me-
morii (Hauntig Memories), tipărite în 1994 la 
Editura Vogel Temple Saiah (Trebuie să nu ui-
tăm. Memorii ale Holocaustului”/ We shall not 
forget! Memories of the Holocaust). 

Documentar și interpretare imagologică 
de Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

LAGĂRUL DE REFUGIAȚI POLONEZI – TÂRGU-JIU  (1939-1941)
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Deplasarea la Hobița și Arcani
După primirea de către ofi cialități, din ziua de vineri, 

29 iunie, pe platoul de la Coloana Infi nitului a celor trei au-
tocare sosite de la București, cu participanți din toată țara, 
„congresmenii” s-au deplasat  in corpore la casa memorială 
din Hobița, apoi la cimitirul satului pentru depunere de co-
roane, după care au vizitat  Muzeul etnografi c din Arcani, 
unde se păstrează obiecte și artefacte ce ilustrează forma 
arhaică și tradițională a civilizației rurale, specifi citatea mo-
dului de viață al satelor românești din această parte de țară.

Dacologie și brâncușiologie
Sâmbătă, 30 iunie 2012, s-a desfășoară, la Teatrul 

Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu, a prima zi a 
lucrărilor, actuala ediție a Congresului reunind, în armo-
nioasa idee a abordărilor interdisciplinare, istorici, arheo-
logi, etnologi, folcloriști, fi lologi, muzeografi , topografi , 
ingineri, medici, profesori, traducători, artiști, scriitori, 
unii participanți venind din USA, Italia, Franța, Elveția, 
Australia. O impresionantă... desfășurare de forțe, sosind 
în cochetul municipiu de pe Jiul de Sus, pentru a aduce un 
omagiu „Părintelui sculpturii moderne”, căruia i s-a dedicat 
SECȚIUNEA I cu tematica „Motive artistice traco-geto-
dacice în sculptura lui Constantin Brâncuși” (desfășurată 
în locația amintită, având ca moderator pe dl Dr. Napoleon 
Săvescu, președinte - fondator al DACIA REVIVAL IN-
TERNATIONAL SOCIETY OF NEW YORK, secondat de 
ziarista new-yorkeză Mariana Terra). 

Lucrările programate au relevat, în abordări origina-
le și foarte interesante, varii aspecte privind viața, opera și 
însemnătatea ei pentru spiritualitatea modernă. În acest sens 
s-au accentuat teme și idei unanim recunoscute drept defi -
nitorii: „crezul artistic” al lui C. Brâncuși (Carolina Ilica), 
„simbolismul sacru și tenta de ezoterism spiritual dacic în 
Columna Infi nită” (Gen. Mircea Chelaru), portretul artis-
tului care merge pe abandonarea mimesis-ului platonician 
ajungând la esențializări și transfi gurări într-un perpetuu 
efort artistic (Gen.Tucă Florian),  „rădăcinile străvechi 
ale artei lui Brâncuși” (prof. cercetător Mihai Popescu), 
dar și ipostaza de „Apostol” (Gr. Ungureanu),  „Creștin 
Dac”, precum și cea de „mesager al culturii europene” (Dr. 
Adrian Crăciunescu). D-na prof. Mariana Terra de la 
New York a conferențiat pe ideea de afi nitate electivă a spi-
ritului brâncușian cu reverberații arhaice și de străvechime, 
cu „miturile atlantidice ale umanității” cum ar zice Mircea 
Eliade. D-na Mariana Terra, care popularizează „Fenomenul 
Brâncuși” în ziarul de la New York pe care-l conduce, se 
dovedește o prezență veche și agreabilă, fi ind solicitată de 
data aceasta la prezidarea Secțiunii I. 

Și-au mai adus contribuția dipl. ing. Alexandru D. 
Stan din Elveția (Why Dacia revival at the United Na-
tions),  muzeografa cu vechime impresionantă la Muzeul 
Louvru din Paris, D-na cercetător în sigilografi e Marine-
la Pop Campeanu, care  ne-a adus date inedite privind 
prezența lui Brâncuși în arhivele celebrei locații muzeale 
pariziene. Onea Octavian din Ploiești a conferențiat despre 
„Templul brâncușian”, prof. univ. dr. Medar Lucian despre 
profi lul de „Creștin Dac” al lui Brâncuși, iar brâncușiologul 
de mare prestigiu, prof. univ. Ion Mocioi, a insistat pe re-
levarea „rădăcinilor tradiționale ale artei lui Brâncuși”. În 
sensul unei meditații mai aplicate, Dna Nina Stănculescu 
din București (indisponibilă din motive de sănătate, dar ru-
gându-l pe istoricul G.D. Iscru să-i susțină comunicarea ) 
a propus o chestiune de estetică fi losofi că privind rolul lu-
minii în relevarea/revelarea artei brâncușiene – „Lumina - 
sculptură, sculptura - lumina.”

Duminică, 1 iulie 2012 și-au susținut comunicările 
mai vechi și mai noi membri sau simpatizanți ai Dacia Re-
vival International of  New York, propunându-se identifi -
carea și relevarea unor „motive folclorice și dacice în opera 
lui Brâncuși” (Prof. Ștefan Stăiculescu), a unor „mistere 
brâncușiene”(cu mențiunea că autorul, cercetătorul Adrian 
Bucurescu, și-a lansat și o nouă ediție a monografi ei „Dacia 
sacra”). În același context se încadrează strălucita comuni-
care a scriitorului Lucian Gruia din București, urmărind o 
mai veche legătură a lui Brâncuși cu „tradiția dacică hiper-
boreeană” (un fragment, de fapt, dintr-o lucrare mai amplă).

Alte lucrări au evidențiat aspecte privind Coloana 
Infi nitului (Păun Nicoleta), Poarta Sărutului (Constantin 
Marius), Rugăciunea și Piatra de hotar (Simion Cătălin, 
Marius Popescu-Calara, Dumitru Dănău), Pasărea Mă-
iastră (Gabriel Andrei). Dacă Iosif Elisabeta s-a aplecat 
cu mare perspicacitate și cunoștințe de ultimă oră în materie 
asupra unor „Semne și inscripții dacice”, Doina Mureșan 
din USA a conferențiat despre „Culturile și limbile regatului 
Hitit”, iar Silvia Drumea Balcanu (Italia) ne-a oferit o in-

terpretare de largă deschidere vizionară a „Tripticului de la 
Târgu-Jiu”, reținând ideea intrinsecă de comemorare pe care 
o exprimă, într-o simbolistică originală, plină de o diferență 
specifi că, Memorialul de la Târgu-Jiu. Ideea pe care o mai 
agitase, în urmă cu câteva decenii, și ing. cercetător Tretie 
Paleolog, unul din fi ii bătrânului V. Gh. Paleolog, organi-
zând la un moment dat  anumite spectacole comemorative 
cu muzică simfonică și joc de lumini, în ceremonii ocazi-
onate de „Ziua Eroilor”... Sensul demersului ceremonial, 
al descifrării hermeneutice,  nu ar fi  altul decât acela de la 
Masa tăcerii către Coloana fără sfârșit, conform cu mesajul 

pe care Brâncuși ni l-ar fi  lăsat în acest unic monument de 
for public întru raportare periodică și cinstire eternă. Alte 
noi și noi aspecte ale statuarei brâncușiene și-au cerut drep-
tul la competiția științifi că, de astă dată, în plenul congresu-
lui, interogându-se fondul bogat de simboluri arhetipale al 
poporului nostru (Pop Câmpeanu Marinela), estetica unor 
celebre lucrări precum „Borna de frontieră” (Iosif Marin), 
Pasărea sfântă (Andra Ilarion), semne telurice și hierofa-
nii ale sacrului în arta lui Brâncuși (Mihai Sporiș), originile 
dacice ale portului popular (Curta Emil și Sergiu-Mihai 
Gheorghe), legătura dintre cer și pământ  în morfologia sta-
tuarei brâncușiene (Lucian Stefan Mureșan), Ansamblul 
de la Târgu-Jiu la 70 de ani (Antigona Grecu), Ansamblul 
Brâncuși în coordonatele cartografi ce (Luca Manta). Inte-
resante și comunicările: „Apolodor” de Mihai Zamfi r, „Au 
vorbit dacii limba aramaică sau arameii limba dacică?” 
(Ceza-Bechara Nabila),  ca și documentarul „Din legen-
dele Buzăului” de Călin Mihaela, precum și comunicarea 
marelui cărturar macedonean stabilit la New York, Dimu 
Lascu, „Traco-Dacii & Traco-Macedonenii”, militând, ca 
și în mai vechile sale lucrări, pentru o unitate a traco-dacilor 
și macedonenilor.

Tot duminică, la sfîrșitul sesiunii de comunicări, a 
fost programat fi lmul realizat de scriitorul și regizorul clu-
jean Horia Muntenuș, Un arbore la mijloc de luni, după 
care s-au purtat discuții și comentarii pe marginea fi lmului 
prezentat.

Un omagiu adus marelui Brâncuși
În fi nalul acțiunii de ieri, președintele DACIA RE-

VIVAL INTERNATIONAL SOCIETY OF NEW YORK, 
cu mai multe fi liale în județe, dar și în alte țări din lume, a 
rostit Cuvântul de închidere, formulând câteva concluzii și 
perspective. Am reținut din acest mobilizator discurs urmă-
toarea precizare, făcută de fapt și în cuvântul de deschidere 
al congresului:

„Am adus Congresul de Dacologie la Târgu-Jiu, 
întrucât aici, în Gorj, prin Brâncuși, se legitimează o stră-
veche cultură și spiritualitate, cu ecouri traco-geto-dacice. 
În opera lui Brâncuși pulsează „arhaicul” și ”modernul”, în 
egală măsură, artistul însuși revendicându-se de la o tradiție 
cu reverberații de străvechime, de mythologie și ethnosofi e 
românească. Grație lui Brâncuși, frumosul dumneavoastră 

oraș de pe Jiu este trecut pe hărțile marilor circuite culturale 
ale lumii. Este o zestre care obligă și o mândrie, o demnitate 
cate impune...”

Viitorul Congres de dacologie – în 2013, la Chișinău, 
sub genericul „B. P. Hașdeu”

Menționăm că, sâmbătă seara, după ce s-au terminat 
lucrările stabilite pe cele patru secțiuni, deja dl Napoleon 
Săvescu, prin consultarea în plen cu participanții, a reținut 
câteva propuneri pentru tematica de anul viitor a Congre-
sului. Din propunerile făcute (D. Cantemir, Lucian Blaga, 
Bogdan Petriceicu Hașdeu), s-a reținut ilustra personalita-
te a marelui scriitor născut în Moldova de dincolo de Prut, 
poet, prozator, dramaturg, lingvist, etno-folclorist, istoric, 
lexicograf, autor al articolului inaugural „Perit-au dacii?” 
din 1968, piatră de hotar a concepției dacice în cadrele ro-
mantismului românesc (o teză care va veni să preîntâmpine 
exagerările latiniste ale cronicarilor noștri din sec. XVI-
XVII și, mai apoi, ale reprezentanților Școlii Ardelene, 
care, vorba fi losofului Lucian Blaga, se îmbolnăviseră de...
elefantiază!). Așadar, al XIV-lea Congres Internațional de 
Dacologie este proiectat a se desfășura în capitala Moldovei 
de dincolo de Prut, adică la Chișinău, unde există de mai 
mulți ani un Institut de cercetări dacice , al cărui conducător 
a fost vrednicul de laudă cercetător, regretatul Andrei Vartic.

UCB - un partener organizatoric ireproșabil
Menționăm instituția organizatoare și gazdă – Uni-

versitatea „Constantin Brâncuși”, care, sub conducerea 
noului rector care și-a mobilizat energiile, dl prof. univ. 
dr. MOISE BOJINCĂ, a asigurat logistica necesară în 
buna desfășurare a acestei prestigioase manifestări de ecou 
internațional. Implicarea Universității locale în astfel de 
evenimente este o decizie din cele mai bune, dacă amintim 
și „Brâncușiana” din martie 2012, de la Peștișani, prilejuită 
de comemorarea a 55 de ani de la trecerea în Eternitate a 
Patronului său spiritual.

Prin astfel de prestigioase acțiuni de colaborare 
și de priorități asumate și onorate, UCB este trezită la o 
nouă viață, în contextul cultural și evenimențial al vremu-
rilor ce le trăim. Căci,- s-o spunem direct, fără formulări 
eufemistice și fără rețineri –ediția a XIII-a  a Congresului 
Internațional de Dacologie a înregistrat o participare ce a 
depășit capacitățile sălilor (cele 100 de comunicări au mobi-
lizat un numeros public, o impresionantă participare), inclu-
siv sala de plen, constituindu-se într-o mare reușită cultural-
științifi că. De remarcat seriozitatea referenților, argumenta-
rea cât mai controlată științifi c a lucrărilor, concordanța și 
actualizarea problematicii cu ultimele noutăți și descoperiri 
în materie, atmosfera plăcută și ambianța protocolară pe tot 
parcursul zilelor acestea de caniculă.

În pas cu ultimele cercetări ale istoriografi ei 
occidentale:

suntem urmașii legitimi în „vatra vechii Europe”...
Participând eu însumi din anul 2000, neîntrerupt, la 

aceste Congrese de Dacologie, la București   - la „Intercon-
tinental”, apoi la Alba Iulia,  - îmi este tot mai evident că 
dl. Napoleon Săvescu luptă pentru o cauză „dreaptă”, știind 
totodată să tempereze elanurile „zalmoxiene” de mai larg 
orizont speculativ, uneori incontrolabile științifi c, cerând de 
fi ecare dată „dovezi” și „argumente” în abordarea temelor, 
îmbinând așadar spiritul democratic, de toleranță, cu o plă-
cută și autoritară vocație de moderator. Într-o expunere su-
mară, domnia-sa a trecut în vedere Congresele de Dacologie 
de până acum, relevând atât câștigurile cât și dezideratele, 
și luând decizia de a înscrie în rândurile UNESCO aceas-
tă organizație neguvernamentală, a cărei teză demonstrată 
științifi c de istoriografi a occidentală este aceea că teritoriul 
pe care locuim noi, românii, azi, este în mare același cu cel 
numit de specialiști „vatra vechii Europe” (Marija Gimbu-
tas în lucrarea „The Prehistory of Eastern Europe” încă din 
1956 ș.a.). Odată stabilită această temă, e fi resc ca din ea 
să decurgă un întreg evantai de consecințe privind geneza 
poporului nostru, continuitatea în spațiul carpato-danubian, 
etnografi a, limba, spiritualitatea, specifi citatea, matricea 
stilistică, diferențierea. Iată de ce problemele abordate în 
cadrul acestor congrese nu sunt deloc comode, ceea ce im-
plică spirit științifi c, obiectivitate, informarea la zi cu noile 
descoperiri în domeniu, dar și abandonarea unor prejudecăți 
și poncife în materie de istorie veche

Cronicar

AL XIII-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL DE DACOLOGIE „Constantin Brâncuși” -

Pietrele dacilor vorbesc...Pietrele dacilor vorbesc...
(Târgu-Jiu, 29 iunie - 1 iulie 2012)



Portal-MĂIASTRA          Anul VIII, nr. 3 (32)/2012
3636

Tradiționalul festival „Lucian Blaga” din 
acest an de la Cluj a fost comprimat atât de mult, 
încât aproape cã n-a existat. Se pare cã Primãria 
nici n-a alocat fondurile necesare pãstrãrii lui în to-
pul înalt al clasamentelor acțiunilor culturale ale 
orașului, sau poate cã Asociația Scriitorilor din Cluj 
și Asociația „Lucian Blaga” au considerat cã e cazul 
sã facã o pauzã de relaxare, ceea ce ni s-a pãrut ab-
solut nepotrivit.  A înlocui chiar o zi de interesante 
exegeze blagiene cu o simplã conferințã venitã din-
tr-un domeniu fãrã fi nalitate și a lãsa la o parte cu-
noscutele Caiete blagiene numite Meridian pentru 
simple gesturi lirice de circumstanțã, mi s-a pãrut a 
fi  o formula nefericitã, pe care Clujul n-a mai trãit-o 
de foarte mulți ani.

In acest context nu ne-a rãmas decât sã ne 
întoarcem la cãutarea cãrților recent închinate poe-
tului, fi losofului și marelui patron cultural al orașului 
nostru, L. Blaga, unde numeroase instituții îi poartã 
numele. Am descoperit astfel în librãrii cartea lui Z. 
Cârlugea, redactorul revistei Portal Mãiastra de la 

Tg. Jiu, intitulatã Lucian Blaga - sfârșit de secol, 
început de mileniu (Ed. Scrisul Românesc, Craio-
va, 2012) prin care autorul își propune sã realizeze 
„o recapitulare exegeticã a perioadei din urmã, când, 
lãsând în urmã un secol, Blaga intrã în mileniul al 
treilea cu o imagine statuarã cât mai probatorie și 
temeinicã”. În deplin acord cu obiectivul propus, Z. 
Cârlugea se reîntoarce pe fi rul istoriei la cãrțile care 
i-au fost dedicate fi losofului și poetului în ultimul de-
ceniu al secolului trecut și în primul deceniu al noului 
mileniu în care am intrat, încercând sã facã o sintezã 
binevenitã a domeniilor plurale în care s-au manifes-
tat exegeții, sã creioneze aliniamentele atinse de noile 
investigații documentare, sã circumscrie aria lor de 
spectaculozitate pe linia biografi cului sau sã subli-
nieze originalitatea soluțiilor interpretative adusã de 
monografi ști. Sunt discutate astfel în capitole separa-
te contribuțiile a 25 de cercetãtori blagieni, la care se 
adaugã o Addenda în care autorul realizeazã o micã 
antologie de texte din cele ce se referã la lucrãrile ela-
borate pe acest tãrâm de domnia sa. Și acestea nu sunt 
puține, dacã avem în vedere faptul cã autorul cãrții 
de fațã s-a afi rmat în exegetica blagianã cu o tezã de 
doctorat închinatã poetului, intitulatã Lucian Bla-
ga. Dialectica antinomiilor imaginare (2005), dupã 
ce dãduse în 1995 o carte despre Poezia lui Lucian 
Blaga. Pentru el, Blaga a devenit o adevãratã obsesie 
interpretativã, cãci, în curând, au urmat și alte cãrți 
cu aceastã tematicã, cum ar fi  LucianBlaga - studii, 
articole, comunicãri, evocãri, interviuri (2006), Lu-
cian Blaga - solstițiul sânzienelor (2010) și Lucian 
Blaga - între amintire și actualitate (interviuri, repor-
taje) (2011).

Cartea se deschide cu portretul închinat bi-
bliografului recunoscut al poetului, D. Vatamaniuc, 
cel care a deschis, în 1977, prin publicarea biobi-
bliografi ei ce i-a destinat-o, o nouã recrudescențã a 
studiilor blagiene, prin imensul material informativ 
pus la dispoziția cercetãtorilor. În 1998, el a revenit 
cu o carte de contribuții documentare, referitoare la 
studii, la începuturile literare, la unele traduceri și 
legãturi epistolare, între care de o importanțã aparte 
sunt cele privind capitolul „Lucian Blaga și Acade-
mia Românã”. În imediata sa vecinãtate sunt plasate 
cele douã membre ale familiei Blaga, fi ica sa Dorli 
și soția poetului Cornelia, care au adus în ultimii ani 
mãrturii biografi ce prețioase privindu-l pe poet în in-
timitate, în Corespondența de familie (2000) sau în 
postura de urmãrit de Securitate (1999) sau în acea 

construcție cu aspect sintetizator, Tatãl meu, Lu-
cian Blaga (2005). În paralel, fi ica poetului a fãcut 
posibilã apariția Jurnalului Corneliei Blaga (2008), 
jurnal referitor la anii 1919, 1939-40, 1959-60, prin 
care aria amãnuntelor privind activitatea diplomaticã 
a fostului atașat cultural se întregește simțitor. Tot din 
zona familiei vine cartea lui Corneliu Blaga, vãr de 
al doilea cu poetul, care lucrând în Ministerul de Ex-
terne a avut șansa de a-l acompania pe poet atunci 
când acesta a îndeplinit funcția de subsecretar de stat 
la Externe, în guvernarea Goga-Cuza din 1938, amin-
tiri completate cu numeroasele discuții și întâlniri 
avute înainte și dupã acest episod.

Alte douã cãrți vin sã completeze activitatea 
diplomaticã a lui Blaga, cu elucidarea a numeroase 
pete albe din existența sa apuseanã, fi e în calitate 
de ambasador în Portugalia (Octav Vorobchievici), 
fi e de diplomat la Varșovia (Nicolae Mareș), cãrți 
apãrute în 1993 și 2011.

Acestea douã din urmã vin sã întregeascã 
lucrãrile mai vechi în acest domeniu, precum cele 
semnate de Constantin I. Turcu (1995), Pavel Țugui 
(1995) sau George G. Potra, Lucian Blaga în 
diplomația româneascã (2011), care completeazã în 
chip fericit periplul european al omului de culturã, 
diplomatului și scriitorului.

Un alt capitol al cãrții trece în revistã prin-
cipalele exegeze care i s-au consacrat, cum ar fi  cele 
semnate de V. Fanache (Chipuri tãcute ale veșniciei 
în lirica lui Blaga, 2003), exegezã de înalt nivel theo-
retic și interpretativ, care valorifi cã la maximum „po-
etica tãcerii”, ca semn distinctiv al creației sale artisti-
ce, dar și a simbolurilor apei, aerului, focului. Alãturi 
de el, Mihai Cimpoi acrediteazã ca ipostazã esențialã 
Paradisiacul, Lucifericul, Mioriticul (2011), iar Ioan 
Mariș speculeazã pe marginea expresionismului bla-
gian (1998), iar Corin Braga traseazã, cu condei si-
gur și viziune larg comparatistã, principalele direcții 
ale Genezei lumilor imaginare (1998).

Un nou capitol, al treilea, este dominat de 
aspectele dramaturgiei blagiene, ale cãrei dimensiuni 
și importanțã a crescut mult în anii din urmã, prin 
lucrãri de tipul celor elaborate de Doina Modola (Lu-
cian Blaga și teatrul. Riscurile avangardei, 2003), 
Lucian Bâgiu (Dramaturgia blagianã. Instituirea 
esteticã a absolutului, 2003), Constantin Cubleșan 
(Lucian Blaga. Dramaturgul. Eseuri, 2010), cel care 
a coordonat în 2005 și lucrarea colectivã Dicționarul 

personajelor din teatrul lui Lucian Blaga, și a condus, 
în cadrul Universitãții din Alba Iulia, teza de doctorat 
a tinerei exegete Luminița Cebotari, intitulatã Fer-
mentul expresionist în teatrul blagian (2011).

Alte prezențe critice din carte vizeazã dome-
niul fi losofi ei blagiene, domeniu în care și-au gãsit loc 
aprecieri asupra demersurilor interpretetive realizate 
de Al. Husar, Traian Pop, Eugeniu Nistor și Geor-
ges Piscoci-Dãnesco. Orizontul larg al preocupãrilor 
blagine este pus apoi în valoare de cercetãri parțiale, 
cum ar fi  cele din Evocãrile și intrerpetãrile lui Ghe-
orghe Pavelescu (2003), din cartea lui Mircea Popa, 
Lucian Blaga și contemporanii sãi (2007), din cea a 
lui Ironim Muntean dedicatã Polemicilor lui Lucian 
Blaga (2007), a lui Ion Mãrgineanu, intitulatã Ce-
remonia paginii (2008), a lui Radu Cãrpinișeanu, 
intitulatã Contribuții la exegeza blagianã (2007), sau 
Dorin Ovidiu Dan despre satul natal al poetului, 
Lancrãm, Veșnicia s-a nãscut la sat (2000).

Nu lipsitã de interes este ultima pate a cãrții 
de fațã, pe care autorul a rezervat-o antologãrii unor 
opinii despre cãrțile sale cu subiect blagian. Ca sã nu 
fi e pus în situația de a se rosti singur asupra propriilor 
sale cãrți, el a delegat pentru acest lucru mai mulți 
critici și istorici literari, care și-au spus cuvântul în 
presã, formulând aprecieri și opinii despre munca 
intreprinsã de autor. Printre aceștia se numãrã Jea-
na Morãrescu, Ovidiu Moceanu, Mircea Popa, 
Gheorghe Grigurcu, Adrian Voica, Liviu Grãsoiu, 
Cristian Pașcalãu, Monica Grosu, Lucian Gru-
ia. S-a putut contura astfel creșterea substanțialã a 
interesului pentru opera blagianã, faptul cã poetul 
reprezintã o valoare cu carate sporite în cultura, li-
teratura și fi losofi a noastrã, un bun de patrimoniu al 
gândirii și acțiunii creatoare europene de la mijocul 
secolului al XX-lea, înscriindu-și numele între opere-
le durabile ale umanitãții. 

Cartea recentã a lui Z. Cârlugea nu este 
numai un simplu repertoriu de nume și idei, o 
desfãșurare bibliografi cã de anvergurã a ceea ce 
constituie perenitatea blagianã trainicã în creația 
româneascã, dar ea poate sã însemne punctul de ple-
care pentru noi trasee critice și ideatice prin care sã se 
valorifi ce bogata și inepuizabila moștenire blagianã.

(TRIBUNA, Serie noua, An XI, Nr. 234 / 
1-15 iunie 2012, p. 2 şi 24)

MIRCEA POPAMIRCEA POPA
Blaga în actualitateBlaga în actualitate

ÎN FAŢA MĂRII (Ed. Limes, Cluj-Na-
poca, 2011) reprezintă al nouălea volum de ver-
suri al renumitului critic şi istoric literar, poet şi 
traducător (din limba franceză), profesorul uni-
versitar dr. Ion Pop, născut la 01.07.1941 în Mi-
reşu Mare (Maramureş). Absolvent al Facultăţii 
de fi lologie secţia română din cadrul Universi-
tăţii „Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, râmâne 
în cadrul învăţământului universitar la aceeaşi 
facultate, devenind profesor, din anul 1990 (a 
îndeplinit şi funcţia de decan). A condus revis-
ta Echinox în perioada 1969-1972, ca redactor 
şef, apoi,  între anii 1973-1983, ca director. În 
perioada 1973 – 1976 a fost asistent asociat la 
Universitatea III Paris – Sdorbonne Nouvelle.

A îndeplinit funcţia de director al Cen-
trului Cultural Român de la Paris (în perioada 
1990-1993). 

A scris despre: avangardismul româ-
nesc şi cel european; poezia lui Blaga, Ilarie 
Voronca, Gellu Naum, Nichita Stănescu; a re-
cenzat numeroşi poeţi români contemporani; a 
tradus din limba franceză din Georges Poulet, 
Jean Starobinski, Paul Morand, Paul Ricoeur, 
Tyvetan Todorov,

 Cărţile sale, de excepţie, au fost distin-
se ani la rând cu numeroase premii ale Uniunii 
Scriitorilor:  (în anii: 1973, 1979, 1985, 2001), 
iar eseurile, reunite sub titlul Jocul poeziei, cu 
Premiul „B. P. Haşdeu” al Academiei Române, 
în anul 1985.

Am trecut în revistă aceste date biobi-
bliografi ce întrucât autorul a împlinit în anul 
2011 vârsta de 70 de ani, prilej cu care îi dorim 
sănătate şi importante realizări literare.

Volumul la care ne referim /1/ cuprinde 
două capitole intitulate sugestiv: Pietre sub pie-
tre (scris în 2011 în Ţara Sfântă) şi  În faţa mă-
rii (elaborat pe ţărmul Mediteranei, unde  Fun-
daţia Bogliasco-Genova i-a oferit o frumoasă 
şi rodnică vacanţă, în anul 2010, încheiată cu 
scrierea volumul de versuri amintit, tipărit în 
anul de graţie 2011). 

Viziunea ontologică unitară a cărţii 
constă în faptul că cele două capitole reprezintă 
o coborâre autoscopică în timp, pe fi liera me-
moriei colective a speciei. Primul capitol rei-

terează, în carnea poetului, suferinţele lui Iisus 
Cristos pe Drumul Crucii şi în timpul răstigni-
rii: „Am mai urcat cândva, sunt aproape sigur, 
pe acest drum, / pe pietre de sub pietre (Via 
dolorosa), iar al doilea, realizează imersiunea 
în abisul acvatic, pe calea noesică: „Fereastră a 
ferestrelor, poate, / prin care se văd tot ferestre” 
(Pentru o defi niţie a mării).   

Capitolele devin consonante şi prin su-
gerarea tăcerii necesară meditaţiei: iată reunite 
în aceeaşi poezie, Surpriza, surzenia indusă po-
etului de zgomotul valurilor care i-au spart tim-
panele: „Numai că, ajuns pe ţărm, / am surpiza 
/ de-a nu mă mai auzi.” şi tăcerea pietrelor de 
sub pietre: „şi mai sunt şi acele cumplite depu-
neri de tăcere / din mausoleele cu eroi zadarnic 
căzuţi / în care, oricât ai urla, / nu ţi-ai auzi ur-
letul”.

Originalitea viziunii acvatice, la poetul 
Ion Pop, constă în faptul că şi valurile suferă iz-
bindu-se de ţărm: „Poate că oboseşte şi marea, 
/ ca un Sisif al apei” (Carnet), ba mai mult, su-
ferinţele ei îmi par similare celor cristice (dacă 
facem similitudinea stânci – oameni): „Aseară, 
îndată ce a căzut întunericul, / mi s-a părut că 
marea / a început să se confeseze. / Cum urcă 
ea spre ţărm, cât de greu, / cu atâta amar de ape, 
/ cât de tare o dor loviturile de asprele stânci, 
„(Spovedanii). Iată, în consonanţă, şi suferin-
ţele Fiului (acceptând omologia sânge – apă): 
„Pe piatra asta – aud - / a fost întins şi biciuit 
El, / aici a gemut, aici i-au sângerat rănile, / pe 
piatra asta care-i doar piatră.” (Pe piatra asta).

Marea reprezintă cadrul ideal pentru 
evocarea trecerii timpului şi a zbuciumului su-
fl etesc. Ion Pop renunţă la artifi ciile calofi le ale 
simbolismului acvatic, teoretizat impresionant 
de Gaston Bachelard şi se adresează cititorilor, 
simplu, sincer, veridic, păstrându-şi totuşi ele-
ganţa aristocratică specifi că. În faţa momente-
lor existenţiale majore, cuvintele nu pot fi  decât 
simple.

Dialogul cu marea se desfăşoară ca o 
spovedanie cosmică. După ce marea îşi plânge 
durerile zbuciumului veşnic, urmează rândul 
poetului, care speră ca prin spovedanie, să ob-
ţină, dacă nu mântuirea, măcar  o abluţiune pu-

rifi catoare: „Eu, unul, ce era să-i mărturisesc? 
/ (...) / despre micile mele mari dureri, / (...) / 
Multe am mai îndurat eu sub patrafi rul stelar 
/ (...) / Nădăjduind, desigur, / un timid început 
de mântuire. // De mă auzi cumva, cum te-am 
auzit eu, / spală-mă, totuşi, apă curată şi răco-
roasă, / spală-mă măcar tu, dacă poţi.”

Meditaţia în faţa mării implică recu-
legere, smerenie, îndemnându-te să-ţi faci bi-
lanţul vieţii: „E foarte multă, ciudat de multă 
linişte-n mare, - / inima mea pe ţărm / e singura 
care face zgomot.”

Sacralitatea naturii, omului şi a Demi-
urgului se petrec sub semnul suferinţei. Neo-
dihna obsedantă a mării induce grozăvia spai-
mei extincţiei ineluctabile.: „Parcă – aş dori să 
o văd îngheţată, / să-nceteze odată să mă-nspăi-
mânte, - / / (...) Dar de ce mă cuprinde oare ime-
diat / un alt fel de frică, mai mare, / pe când mă 
gândesc, din nou speriat, / la valuri moarte, şi 
în mine şi-n mare, / ce s-ar putea să nu-şi mai 
revină?”„ (Vers clasic)

Teama de moarte provine din amenin-
ţarea cu depersonalizarea: „... la sfârşitul sfâr-
şitului, / voi fi  pedepsit pe nedrept / să uit tot ce 
am fost, / să nu-mi mai aduc aminte / de ceea ce 
am fost obligat / să păstrez în memorie.”

Sinceritatea afi rmaţiei provine din bu-
nul simţ al omului superior care nu doreşte să 
şocheze prin atitudini curajos-cabotine şi ex-
presii injurios-revoltate la adresa Dumnezeirii, 
atât de practicate de postmoderniştii violenţi 
da astăzi. Teama sinceră de „marea trecere”, 
dobândeşte în poezia Cina, nelinişti şi ritmuri 
blagiene: „Mi-e teamă, Doamne, / de-o rană 
mai mare mi-e frică / în care-aş putea îngheţa. 
/ cu sângele curs de pe limbă, / cu trup frânt şi 
cu inima grea, / vorbind despre mine cu spai-
mă, / ca despre altcineva.”, iar în poezia Edict, 
spaima se amplifi că pe fi liera Radu Stanca 
(“Ce mă-ngrozeşte e: primul minut, / primele 
zile, cel dintâi mileniu / Pe care-l voi petrece 
acolo mut / Legat la ochi de-ngrozitorul geniu” 
(Ce mă-nspăimântă - Radu Stanca): „Închide 
fereastra repede. Să nu-ţi pară / că auzi / dan-
găt de clopote-n mare, / că vezi / sicrie în aerul 
ca de pământ, / ori cenuşă în urne, prin vânt.” 
(Edict – Ion Pop)

Ameninţarea mării devine insuportabi-
lă: „Nu sunt sigur că aş putea trăi / toată viaţa 
pe-un ţărm de mare, - / n-aş fi  în stare să fi u 
fi losof în fi eare zi, / (...) // De aproape şaptezeci 
de ani mă întreb, de asemenea, / dacă aş putea 
trăi, tot timpul, / în mine şi cu mine.” (Nu sunt 
sigur) şi mai exact: „Nu ştiu de ce, acum, / când 
stau cu spatele la mare, / mă simt parcă pus la 
zid.” (La zid)

În consecinţă, intoarcerea poetului aca-
să devine iminentă: „În curând, mă voi despărţi 
de tine, mare, / de tine, Golf al paradisului, în-
torcându-mă / în continentale purgatorii.”

Volumul se încheie cu poezia Refl ux: 
„Oricum, mare, / în ora asta, a refl uxului meu, / 
te rog să-ţi aduci aminte / de ruda ta de pământ, 
săracă. / Mă încred în tine, în buna ta memorie, 
/ a ta, care eşti mai toată cer şi ştii probabil / 
aproape tot ce se petrece / în mintea lui Dum-
nezeu. // Adu-ţi aminte şi de mine, mare, / nu 
mă uita, mare.”

Între momentele marine evocate revin, 
ca un leitmotiv, imaginile peisajului deluros al 
Ardealului: „În spatele meu sunt pini şi măslini, 
iar mai departe, / în memorie, peste munţi, / pă-
duri de fag şi stejar în toamnă” (Octombrie), iar 
apa sărată a mării, precum şi lacrimile îi amin-
tesc salinele din regiunea natală. Nu lipseşte 
nici aminitirea părinţilor: în verticalitea pinilor 
de pe ţărm, autorul regăseşte demnitatea tatălui, 
iar poezia  Cu o piatră în mâini, este dedicată 
sacrifi ciulu mamei care şi-a bătătorit mâinile 
muncind pentru ca el să devină un întelectual 
cu mâini fi ne, delicate, apte să manevreze căr-
ţile.

*
Surprinzător, în poezie, Ion Pop, teore-

ticianul avangardismelor, nu se lasă infl uenţat 
de experimentele lirice moderne. Probabil, ca 
ardelean neaoş, inerţia tradiţionalistă peotejea-
ză puritatea sufl etului. Lirica lui Ion Pop repre-
zintă, pentru autor, acel centru sacru al regăsirii 
de sine, în care comunicarea cu divinitatea de-
vine posibilă, aşa cum teoretiza Mircea Eliade 

G. LUCIAN 

Ion Pop:Ion Pop: „În faţa mării”
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Trăind un timp al eclipselor existențiale ne 
cutremurăm cautând un vis care să ne salveze din abi-
sul  tăcerii. Nu există nicio certitudine care să confi rme 
postexistența de natură spirituală, nu percepem răsfrân-
geri aurorale dincolo de anularea noastră fi zică. Conti-
nuăm să ne întrebăm dacă tăcerea morții nu e decât un 
răspuns la infi nitele noastre întrebări despre continuita-
tea spiritului. Ne stingem sperând că particule din fi ința 
noastră se vor înălța spre astral și cândva își vor găsi re-
întregirea întru eternitate.

 În lucrarea Phaidros Platon introduce metafora 
“aripilor sufl etului”. În cursul existenței pământești, nu-
mai gândirii câtorva aleși i se întâmplă “să dobândească 
aripi” datorită anamnezei declanșate de viziunea hiperu-
raniană a ideilor, comparată cu o inițiere în mistere care 
ajunge să fi e o ascensiune ontologică.

 Lucian Blaga rămâne un receptor perfect al 
revelațiilor eonice, iar existența sa a fost o experiență 
a refl ectării transcendenței în contingent. Și “aripile su-
fl etului” său s-au înălțat spre patria celestă în clipe de 
solstițiu existențial. Receptând marea trecere ca o nece-
sitate a fi inței de a-și regăsi identitatea întru divinitate 
Lucian Blaga, împovărat de lutul greu, intră deseori pe 
poarta care-i oferă fascinante tururi ale cerurilor, iadu-
rilor, paradisurilor, purgatoriilor, tărâmurilor interioare 
și lumilor din afară. Însă câtă vreme sufl etul păstrează 
o rămășiță pământească, el păstrează și sentimentul, 
conștiința celor ce se petrec în lumea celor vii. Doar su-
fl etul purifi cat, odată revenit la Tatăl, nu se va mai în-
toarce niciodată la relele lumii: ”animam purgatissimam, 
cum redierit ad Patrem, ad haec mala mundi numquam 
esse redituram” (Marchesi, în Experiențe ale extazului  
de Ioan Petru Culianu). Creatorul liric blagian confi rmă 
ideea reîntoarcerii defi nitive a fi inței la primordialitate, 
în urma călătoriilor telurice și astrale: “Căci iată-din veac 
în veac- până în fața lui Dumnezeu / duc drumurile toate, 
vechi și nouă, / și nicăieri nimeni nu rătăcește” (Tablele 
legii). Nu doar fi inței umane, supusă limitelor tempora-
le, îi este hărăzită revenirea la stadiul originar în urma 
combustiei ontologice ci și elementelor naturale perene: 
„Ca norii, ca apele, / toți morții se duc. / Se duc fără griji 
/ cu drumul în gând. […] niciunul, niciunul, / nu va să 
greșească / spre ținta sa drumul ”(Drumul lor).

Eliberarea de povara materialității, de constrân-
gerile trupului se realizează în etape succesive, iar la 
Blaga procesul purifi cării spirituale este similiar trăirilor 
dionisiace, atingerii stărilor extatice:”Sunt beat și aș vrea 
să dărâm tot ce-i vis, / ce e templu și- altar! ” (Veniți după 
mine, tovarăși!). Ioan Petru Culianu descrie în  mitul lui 
Thespesius ca una dintre etapele psihanodiei “prăpastia 
adâncă”, „grota dionisiacă”, numită Lethe. Înconjurate 
de o vegetație luxuriantă și îmbătate de mirosurile ei dul-
ci, sufl etele cunosc acolo o plăcere continuă: locurile sunt 
pline de „dansuri bahice, de râsete, de tot felul de jocuri 
și distracții.” Prin acest lăcaș fermecat trecuse Dionysos 
în ascensiunea lui celestă. În fața marii taine a morții 
inițiatul blagian trăiește aceleași experiențe eliberatoare: 
„Veniți mai aproape! - și cel care are / urechi de auzit să 
audă: / durerile nu sunt adânci decât atunci când râd. / Să 
râdă deci astăzi în mine / amarul / și-n hohote mari să-
și arunce pocalul în nori!”(Veniți după mine, tovarăși!). 
Cultul lui Dionysos folosește simboluri aparținând ideo-
logiei astrale, de exemplu scara care împreună cu frunza 
de iederă, crinul, puiul de căprioară sau cerbul reprezintă 
mărci care-i deosebesc pe inițiații cultului dionisiac și le 
permit să se recunoască între ei. Speranța misterelor dio-
nisiace se limtează la soarta postumă a sufl etului. Regă-
sim aceste simboluri relevante în cazul trăirilor dionisia-
ce blagiene ca o mărturie a descătușării, a pătrunderii în 
abisul fi inței și ca o oglindire a sinelui în propria structură 
eonică: “Prin brume, cerbul, de imbold și visuri / c-un 
răget cearcă să se mântuie. / Dar ciuta dispărută-l bân-
tuie. / Sublimul foc îl mână spre abisuri” (Cerbul), „Se 
odihnește subt prunii bisericii, adulmecă / arhaicul vânt. 
O fată i-a pus ieri în brațe un crin./ Va mai trece printr-o 
mie de sate. / I se va-ntinde prescură, pe drumuri stropite 
cu vin” (Ursul cu crin). Cerbul și ciuta au valențe spiritu-
ale, confi gurând momentul marii treceri: „Nimic nu vrea 
să fi e altfel decât este. / Numai sângele meu strigă prin 
păduri / după îndepărtata-i copilărie, / ca un cerb bătrân 
/ după ciuta lui pierdută în moarte // Poate a pierit sub 
stânci. / Poate s-a cufundat în pământ. / În zadar i-aștept 
veștile, / numai peșteri răsună, / pâraie se cer în adânc. // 
Sânge fără răspuns, / o, de-ar fi  liniște, cât de bine s-ar 
auzi / ciuta călcând prin moarte ”(În marea trecere). În 
șamanism există credința că în timpul extazului, sufl etul 
iese din trup prin cap și că până în clipa despovărării de 
toate membrele trupului – temniță, psyche nu se va înălța 
defi nitiv spre sferele de lumină. O idee  care confi rmă 

această ipoteză apare și viziunea blagiană asupra morții: 
„Veniți lângă mine, tovarăși! Că mâine- o să mor, / dar vă 
las moștenire, / superbul meu craniu, din care să beți / pe-
lin / când vi-e dor de viață”(Veniți după mine, tovarăși!), 
“Îngenunchez în vânt. Mâne oasele / au să-mi cadă de pe 
cruce./ Înapoi niciun drum nu mă duce./ ”(Epilog).

W. Burkert subliniază că sufl etul omenesc se 
afl ă într-o relație foarte strânsă cu cerul și stelele și că 
omul este făcut din fragmente de cosmos, iar în moar-
te asemănătorul se întoarce la asemănător. Pentru fi ința 
blagiană contopirea cu astrele dincolo de anularea fi zi-
că este o constantă: „și stiu că și eu port / în sufl et stele 
multe, multe / și căi lactee, / minunile întunericului. [...] 
să mi se-ntunece tot cerul / și să răsară-n mine stelele, / 
stelele mele / pe care încă niciodată / nu le-am văzut.” 
(Mi-aștept amurgul). 

Dacă nașterea este o coborâre către pământ, 
moartea este contrariul ei: o ascensiune, urmând aceeași 
cale, până la locul de proveniență a sufl etului indestruc-
tibil. Sufl etul coboară pa pământ prin dobândirea princi-
piilor iraționale de viață și se înalță la cer debarasându-se 
de toate acele însușiri care au condus spre procesul tem-
poral, cu care a fost el investit în timpul coborârii sale: 
“Prin toate erele / ce prund fi erbinte, turmentat! / Subt 
toate sferele / se zămislește ne-ncetat”(Prin toate erele). 
El devine pur și vid de toate acele însușiri care folosesc 
procesului temporal: „Absorbindu-ne în ea materia sum-
bră, / umbra se întrupează / în sfârșit pe deplin” (Cuvinte 
pe o stelă funerară). 

A.J. Festugiere prezintă istoria întrupării –en-
somatosis- Omului primordial hermetic după acest sce-
nariu: “acest om ideal se prăbușește în lumea materiei, 
adică pe pământ. În cursul căderii, Omul începe în ge-
neral prin a îmbrăca un corp astral, vehicul al lui noῦs, 
intermediar între un noῦs imaterial și corecțiunile din 
ce în ce mai materiale ce se vor prinde de el; apoi pe 
măsură ce traversează cele șapte sfere, acest Om- noῦs 
îmbracă, precum niște tunici, viciile celor șapte planete 
sau ale arhonților ce le guvernează și astfel murdărit se 
încarnează el in fi ne într-un trup pământesc și se unește 
cu natura materială.” Inițiatul blagian a perceput trecerea 
structurii eonice prin lumi diferite acumulând poveri în 
trupul de lut: „ Arendaș al stelelor, / străvechile zodii / 
mi le-am pierdut. / Viața cu sânge și cu povești  / din 
mâini mi-a scăpat / […] / Drumurile m-au alungat. / De 
nicăieri pământul / nu m-a chemat” (Cuvântul din urmă). 
Prezența materiei de sorginte divină încătușată în trupul 
uman este perceptibilă încă din volumul de debut, do-
vadă a maturității spirituale a fi inței blagiene: “O, vreau 
să joc, cum niciodată n-am jucat! / Să nu se simtă Dum-
nezeu / în mine / un rob în temniță- încătușat”(Vreau 
să joc!). Povara trupului devine apăsătoare: “Între ră-
săritul de soare și-apusul de soare / sunt numai tină și 
rană”(Psalm) și dorința descătușării devine condiție 
soteriologică: „Dumnezeule, de-acum ce mă fac? / În 
mijlocul tău mă dezbrac. Mă dezbrac de trup  / ca de-o 
haină pe care-o lași în drum”(Psalm). Vehiculul  fi ecărui 
sufl et în parte pogoară acumulând veșminte din ce în ce 
mai materiale și se înalță, însoțit de sufl et, prin eliberare 
de tot ce e material și își recuperează forma originară, 
prin analogie cu sufl etul care se slujește de el. Sufl etul 
coboară asimilând principiile iraționale ale vieții și urcă 
eliberându-se de toate aceste facultăți. Creatorul blagian 
resimte energia divină pe care o poartă în trupul fi zic și 
conștientizează reîntoarcerea în matricea sacră în urma 
săvârșirii misiunii telurice: ”De ce-n aprinse dimineți de 
vară / mă simt un picur de dumnezeire pe pământ / și-
ngenunchez în fața mea ca-n fața unui idol? / De ce-ntr-o 
mare de lumină mi se-neacă eul / ca para unei facle în 
văpaia zilei?”(Pax Magna).

Există ideologii ale misterelor care susțin 
schimbarea în bine a destinului în viața de după moar-
te. Dionysos era implicat, în mod tradițional, în înălțarea 
sufl etului la cer. Divinitățile misterelor de origine htoni-
ană erau în general plasate în cer. Se presupunea că ele 
primesc acolo sufl etele adoratorilor lor, după moarte. 
Ființa blagiană se regăsește în fi ecare element al natu-
rii, se redescoperă ca  frântură a marelui univers, unind 
teluricul cu celestul, despovărându-se de contingent prin 
transgresarea temporală în transcendent. Forțele htoniene 
își trimit în astral manifestările dionisiace eliberatoare: 
„Pământule larg fi i trunchiul meu, / fi i pieptul acestei nă-
praznice inimi, / prefă-te-n lăcașul furtunilor, cari mă stri-
vesc, / fi i amfora eului meu îndărătnic! // Prin cosmos / 
auzi-s-ar atuncea măreții mei pași / și-aș apare năvalnic și  
liber / cum sunt, / pământule sfânt”(Dați-mi un trup voi, 
munților). O idee pitagoreică este cea a metensomatozei, 
o concepție pesimistă a vieții pământești. În termeni an-
tropologici, ea implică o doctrină a trupului ca temniță a 
sufl etului (antisomatism), dar nu antrenează automat și 
celălalt motiv dualist, adică preschimbarea lumii natura-
le în Infern pur (anticosmism). Doctrina metensomatozei 
proiectează inutilitatea Infernului, de vreme ce rolul său 
este preluat de existența pământescă. În ontologia blagi-
ană se refl ectă valențe ale Infernului teluric: „De ce în 
nopți adânci de iarnă, / când sori îndepărtați s-aprind pe 
cer / și ochi de lupi prădalnici pe pământ, / un glas îmi 
strigă ascuțit din întuneric / că dracul nicăieri nu râde mai 
acasă / ca-n pieptul meu ?”(Pax Magna), „Un cer senin 
de amplu iunie prin veac / și-a- nfi ințat azurul nefi nței / 
în cestălalt tărâm, al suferinței, / [...] / Închis în ăst infern 
terestru de n-aș fi , / îndrăgostiții fl uturi nu mi- ar aminti 
/ de alții, de Francesca de la Rimini, / de Paolo, cari au 
fost purtați și ei cândva /  de-un vânt prin iad, și de-o 
beție– asemenea. ”(Vedenie dantescă). Luna are o mare 
infl uență asupra vieții omenești, care vede în ea epifania 

celor mai înalte speranțe, țelul nostalgiilor ei celor mai 
tăinuite. Ea este zămislitoare și gazdă a sufl etelor, este 
regiunea celei de-a doua morți care, mai curând sau mai 
târziu, conduce psihia la pacea existenței elementare, este 
loc al judecății binelui și răului. Virgilius consideră Infer-
nul este situat în atmosferă, iar sufl etul se purifi că la tra-
versarea zonelor de aer, de apă pluvială și de foc. Încărcat 
de greutatea păcatelor, sufl etul celest se lasă pradă vântu-
rilor. Rolul lunii în aceste complexe eschatologice devine 
fundamental. Acolo se produce sciziunea între rațiune și 
sufl et. Styxul care delimitează acest regat, se întinde de la 
sfera lunară până la pământ sau până în adâncimile Tar-
tarului. În trecerea ei, luna absoarbe sufl etele purifi cate 
și le respinge pe acelea care încă nu merită să acceadă la 
existența celestă. Sensibilitatea blagiană a perceput lu-
mile eterice și a avut revelația structurii Hadesului: “Un 
fl uviu purtător a toate / duce plute, vârste mute, / către 
cele nevăzute / -n marea noapte”(Götterdämmerung). 
Feeria lunară apare în descrieri lirice unice: “Azi nu mai 
visez, dar, în sus privind, parcă stiu / ce subt Lună și-n 
lume uitat-am de-atâtea ori: / nori sunt oamenii, oamenii 
totuși sunt nori”(Cântare subt pietre și nori ). Hadesul 
apare ca un apogeu al trăirilor extatice, ca un simbol al 
procesului de anamneză al structurii eonice în drumul 
spre purifi care și desăvârșire: “În noapte undeva mai e 
/ tot ce a fost și nu mai e, / ce s-a mutat, ce s-a pierdut / 
din timpul viu în timpul mut. / În Hades e-tot ce-a trecut. / 
Din aheronticul ținut / vin toate amintirile. / În Hades e-tot 
ce-a trecut, / prierii și iubirile” (În noapte undeva mai e). 
În mitul din De genio, Plutarh confi gurează rolul Styxu-
lui în structura universală. Fluviul reprezintă drumul care 
duce spre Hades, “el urcă din Hades, iar acolo unde, în 
revoluția lui, întâlnește lumea luminii, e granița ultimu-
lui ținut al universului ”. Styxul curgând în sus, dinspre 
Hades spre lună reprezintă o descriere stranie și este re-
găsibilă  inclusiv în prezentarea râurilor de foc iudaice 
care se varsă în vidul creației. În viziune blagiană lumea 
suprasensibilă a spațiilor eterice este revelată în structuri 
lirice de o profunzime imanentă: “Pașnic ca untdelemnul 
el veșnic / se scurge sub bolți Aheronul. / Acum ah de tre-
cere cine va-ncepe cântarea? / Acum ah negrele ape cui 
dau tonul? // Totul e împlinit. De șapte ori răsucit / răsufl ă 
în somn Aheronul. / Acum ah de trecere cine va-ncepe 
cântarea? / Acum ah negrele ape cui dau tonul?” (Hotar). 
Momentul critic al nașterii ține de lună. Luna aparține 
demonilor tereștri și evită întâlnirea cu Styxul, trecând 
puțin deasupra lui. Totuși uneori reușește sa fi e prinsă în 
vârtejul lui. La apropierea Styxului, sufl etele strigă de 
groază, căci multe alunecă și nimeresc în Hades. Alte-
le, a căror naștere încetează în momentul potrivit, înoată 
de jos în sus și sunt eliberate din vârtej de către lună, 
cu excepție celor strâmbe și a celor necurate. Acestora 
luna le interzice să se apropie, cu fulgere și cu tunete 
îngozitoare. Plângându-și soarta, sufl etele cad înapoi și 
sunt conduse în jos, spre o nouă naștere. Fascinația lunii 
domină universul compenstiv blagian deoarece clarob-
scuritatea emanată de ea amplifi că misterele și stimulează 
creativitatea artistului. Astrul nocturn își manifestă natura 
duală prin refl ectarea luminozității solare, apolinice și prin 
conturarea opacității spațiului selenar, sublimat prin simbo-
listica dionisiacă: „și-ntocmai cum cu razele ei albe luna / 
nu micșorează ci tremurătoare  / mărește și mai tare taina 
nopții, / așa îmbogățesc și eu întunecata zare / cu largi fi ori 
de sfânt mister” (Eu nu strivesc corola de minuni a lumii). 
Apropiindu-se de marea trecere sufl etul poetului percepe 
infl uențele misterioase ale astrului selenar asupra întregii 
fi ințe pe care o supune la trăiri contradictorii: „Veniți după 
mine, tovarăși, să bem! / Ha, ha! Ce licărește-așa straniu pe 
cer? / E cornul de lună? / Nu, nu ! E un ciob dintr-o cupă 
de aur, / ce-am spart-o de boltă / cu brațul de fi er. // Sunt 
beat și aș vrea să dărâm tot ce-i vis, / ce e tempu și altar! 
/ Veniți lângă mine, tovarăși! Ca mâine-o să mor” (Veniți 
după mine, tovarăși!).

Consumându-și existența telurică, sufl etul iese 
din nou din trup, unde s-a luptat cu greu să se purifi ce 
de molipsirea adâncă a viciilor, restituindu-se integral 
condiției sale anterioare și se poate reîntoarce către lumi-
na vieții eterne. Un motiv de natură avestică subliniază 
că atunci când cineva pleacă spre lumea de dincolo nu e 
bine ca alții să scoată vreun strigăt, să-și calmeze durerea 
lor și să plângă. Pentru că fi ecare lacrimă care iese din 
ochi devine o picătură din acel fl uviu dinainte de puntea 
de trecere și atunci sufl etul mortului rămâne în loc. Îi este 
greu să-și croiască drum pe acolo și nu e capabil să treacă 
puntea. În mitul din Phaidros se spune că fi ecare sufl et 
își recapătă aripile după ce și-a petrecut zece mii de ani 
în ciclul metensomatic, excepție făcând sufl etul fi lozo-
fului, care și le poate dobândi după numai „trei revoluții 
de câte o mie de ani”. Eul blagian a conștientizat fi ecare 
etapă din procesul reîntoarcerii în matricea patriei celeste 
însușindu-și actul inițierii și al eliberării de sub pova-
ra materială: „Durerile noastre sunt multe, dar cea mai 
mare / este – să vezi. Să vezi că o noimă-ncepută / nu se-
mplinește, că sfântul, preexistentul tipar / după care prin 
ani ești ținut să-ți croiești obrazul și calea / în mâini ți se 
sfarmă. Să vezi / cum legenda ce fi ință a prins se oprește 
curmată / la drum-jumătate” (Norul). Blaga își îndeamnă 
tovarășii să aibă o atitudine apolinică în fața morții și să-i 
urmeze exemplul: „Veniți mai aproape! - și cel care are 
/ urechi de auzit să audă: / durerile nu sunt adânci decât 
atuncea când râd. / Să râdă deci astăzi în mine  / amarul 
/ și-n hohote mari șă-și arunce pocalul în nori! ” (Veniți 
după mine, tovarăși!), tocmai pentru ca sufl etul său sa-și 
poată întinde aripile pentru înălțarea celestă. Ființa blagi-
ană își dorește reintegrarea în patria astrală, reîntoarcerea 
în pământul copilăriei și se teme ca marea trecere să nu-l 
surprindă departe de acest spațiu sacru al Lancrămului: 

„Pândește-acum de undeva declinul și aminul. / Primejdii 
fulgeră din nord, nechez s-aude / de apocaliptici cai prin 
nouri sus. / În urmă e tot visul, în față doar destinul. / 
Mi-e teamă, prieteni, că sfârșitul / n-am să mi-l pot alege 
singur. S-ar putea / să cad cu fața-n jos / pe un tărâm 
netrebnic, rușinos. // Voi patru însă, pomenind pe alte 
fapte, / să mă luați de unde voi fi  căzut, / pe-un drum 
de searăsau în miez de noapte / în satul meu pe umeri să 
mă duceți / întins pe Lună ca pe-un scut” (Cuvinte către 
patru prieteni).

Inițiat în marea taină a morții eul pătrunde în 
universul paradisiac datorită sacrifi ciului total: „Ne cerea 
văzduhul. / Un fl uviu de sânge-n seară se trezea – mis-
tuitor / arzându-și malul...Noi aripi nu aveam, dar ume-
rii - / gata erau umerii de zbor” (Ziua a șaptea). În fața 
inevitabilei treceri fi ința este dominată de trăiri profunde, 
amestec de emoție și teamă de necunoscut: „Mamă, -ni-
micul-marele! Spaima de marele / îmi cutremură noapte 
de noapte grădina. / Mamă, tu ai fost odata mormântul 
meu / De ce îmi este așa de teamă- mamă / să părăsesc iar 
lumina?” (Din adânc). 

Calea spre transcendent, întâlnirea cu Dumne-
zeu, în lirica poetului reprezintă altceava decât conceptul 
fi lozofi c numit Marele Anonim. V. Fanache lămurește 
cele două concepte: „Dumnezeu însumează totalitatea, 
puterea supremă, absolutul, extaza și Marele Anonim 
este conceptul logic pe care se întemeiază concepția sa 
fi lozofi că: cenzura transcendentă este cea care limitează 
cunoașterea pozitivă adecvată a obiectului transcendent.” 
Itinerarul fi inței are o dublă desfășurare: în viață se supu-
ne destinului trecător; în moarte , devine „contemporan 
cu Dumnezeu” (Cântec pentru anul 2000). Moartea nu 
reprezintă altceva decât retragerea din drumul vieții, o fi -
rească absorbție în materia sumbră, în teritoriul umbrei. 
Înțelegerea pozitivă a morții înseamnă biruință împotriva 
limitei umane.

Eonul blagian a coborât din dumnezeire spre a 
se întrupa în spațiul ondulatoriu românesc, a participat la 
cunoașterea lumii pritr-o tăcere neofi tică, s-a înălțat prin 
cunoaștere luciferică și s-a reîntors trupește în pământul 
drag al Lancrămului eliberându-și sufl etul despovărat, 
ajungând purifi cat în patria celestă, la  locul din care ne-a 
fost dăruit din cer. Lancrămul a reprezentat pentru el un 
omphalos, un spațiu prin intermediul căruia teluricul și 
celestul au comunicat, cronotop al veșniciei: „Sat al meu 
ce porți în nume / sunetele lacrimei, / la chemări adânci 
de mume / în cea noapte te-am ales / ca prag de lume / și 
potecă patimei” (9 Mai 1895). Purtând în structura nomi-
nală semantica eliberatoare a suferinței, a lacrimei, satul 
eternității blagiene  este purtător al unor funcții cathar-
tice, reprezintă alfa și omega existenței fi inței poetice, 
de la muțenia neofi tică la spiritualitatea transcendentală: 
„Lucian Blaga e mut ca o lebădă. / În patria sa / zăpada 
făpturii ține loc de cuvânt. / Sufl etul lui e în căutare / în 
mută, seculară căutare / de totdeauna, / și până la cele 
din urmă hotare. // El caută apa din care bea curcubeul. / 
El caută apa, / din care curcubeul / își bea frumusețea și 
nefi ința.”(Autoportret).

Dorința timpurie de regresie spre o imagine a 
corpului de dinaintea nașterii, stă la baza disponibilității 
de mai târziu a poetului de a cădea în stări de catalepsie 
ce reproduc imobilitatea și liniștea cadaverică: ”Tăcerea 
mi-este duhul- / și-ncremenit cum stau și pașnic / ca un 
ascet de piatră, / îmi pare / că sunt o stalactită într-o gro-
tă uriașă”(Stalactita). Reifi cat, mineralizat pe dinăuntru, 
fi ința poetică are senzația că: „stropi de liniște îmi curg 
prin vine, nu de sânge”(Gorunul). Sufl etul părăsește tru-
pul mortifi cat, trăirile sunt proiectate în afară, simțurile 
se dispersează în natură, în plante, în picuri de ploaie: 
„Tristeți nedeslușit-mi vin, dar toată / durerea / ce-o simt 
n-o simt în mine, / în inimă, / în piept, / ci-n picurii de 
ploaie care curg ’’ (Melancolie).

Încă din ipostaza infantilă are intuiția că starea 
letală este în prelungirea imediată a celei vitale: „Mort 
trebuie să fi e ca și viu...Când ești mort, trăiești mai de-
parte și nu știi că ai murit...Noi stăm acu aici, în cerc 
și vorbim, dar poate că suntem morți, numai cât nu ne 
dăm seama”(Hronicul și cântecul vârstelor ). Moartea 
este condiția inițială și condiția fi nală, din care oamenii 
se nasc și în care se întorc: „Înainte de a mă naște, am fost 
o vecinicie întreagă <<nimic>>. De ce mă tem acum de 
aceeași <<neexistență>> cu care am avut o veșnicie- 
timp -să mă obișnuiesc-și-n care am fost deja?”(Pietre 
pentru templul meu). De aici rezultă concluzia că: “pe 
om nu l-a creat nici Dumnezeu, nici pădurea, nici 
șesul, nici marea, - ci fi orul morții. Întâiul său gând a 
fost al nefi inței...”(Genesis).

Sensul existențial se conturează printr-un 
proces introspectiv, prin trăirea profundă a fi ecărei 
experiențe de cunoaștere, prin asimilarea misterelor 
universale și capacitatea de a transcende în eternitate 
prin conștientizarea participării la armonia cosmică, 
la fi rescul proces de reîntoarcere la primordialitate.

 Prof. drd. Adina Sorohan
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MOTTO: „Ceasul așteaptă 
Sub ceruri care încă nu s-au clădit. ”(Lucian Blaga, Sat natal)
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Shakespeare şi Eminescu sunt două genii tutelare, cărora posteritatea 
le-a consolidat autoritatea creatoare. Interesant este însă de observat opinia 
scriitorului naţional român, Mihai Eminescu, despre cel mai mare dramaturg 
al tuturor timpurilor, britanicul William Shakespeare, a cărui operă autorul 
„Luceafărului” a cunoscut-o nu numai prin traducerile germane, ci din însăşi 
creaţia acestuia în limba originală, engleza. 

Un exeget şi editor al poeziilor eminesciene, Perpessicius, a sesizat, 
cu argumente, aprecierile elogioase, dar meritate la adresa lui Shakespeare, 
aşezându-l pe poetul nostru, mai ales prin „Scrisori” şi „Luceafărul”, „cu drept 
cuvânt”, între Shakespeare şi Fr. Villon. Căci, comentează Perpessicius „în toată 
revărsarea aceasta de poezie înfi orată care tremură în scrisul lui Eminescu, ca 
aria unui lac mângâiat de razele lumii, se simte continuu prezenţa unui duh 
aerian, unui Ariel inspirat şi inspirator, care animă cele mai frumoase din 
paginile lui Eminescu, şi acest duh este Shakespeare: ‹‹Părea că geniul divinului 
brit Shakespeare respirase asupra pământului un nou înger lunatec, o nouă 
Ofelie›› stă scris într-un loc din Sărmanul Dionis, şi impresia noastră e că 
imaginea aceasta ar putea deveni un adevărat blazon, până într-atâta ‹respirarea› 
geniului shakespearean este prezentă în poezia şi proza literară a lui Eminescu. 
O cercetare mai atentă de altminteri, arată nu numai bogate referinţe la numele 
şi opera lui Shakespeare, dar chiar şi prezenţa unui adevărat cult shakeasperean 
la Eminescu”.1

Cercetând mai atent creaţia eminesciană (poezie, proză, teatru, 
publicistică), cum ne îndeamnă exegetul editor al lui Eminescu, care „scria 
pagini de adâncă înțelegere pentru Shakespeare”2, putem afi rma, din capul 
locului, că infl uenţa lui Shakespeare nu a fost decisivă în creaţia şi gândirea 
eminesciană – eminescologii descoperind infl uenţe străine mai puternice, - ci 
mai ales prezenţa unui cult pentru scriitorul britanic.

Membru activ al „Junimei”, condusă de Titu Maiorescu, poetul 
Eminescu are opinii literare deosebit de incitante despre creaţia şi rolul literaturii 
populare, aşezând, pentru fi ecare cultură naţională europeană, genii tutelare: 
Shakespeare pentru Marea Britanie, Goethe pentru Germania, Dante pentru 
Italia, Cervantes pentru Spania, Hugo pentru Franţa, chiar şi în muzică geniul 
muzical al lui Beethoven fi ind apreciat elogios, ierarhii axiologice rămase 
valabile şi astăzi.

O întrebare se impune de la sine: Eminescu a citit în original opera 
shakespereană sau prin ediţii intermediare germane şi franceze? Cu alte cuvinte, 
Poetul nostru ştia limba engleză? Opiniile sunt împărţite: George Călinescu crede 
că „Eminescu n-avea cum şti limba engleză”3, Al. Duţu că „Eminescu nu ştia sau 
ştia prea puţin englezeşte”4. La celălalt pol, Vladimir Streinu scria că Eminescu 
„era cititor insistent de limba engleză”5, Marcu Beza consideră că Eminescu 
era cititor în original al lui Shakespeare şi cu infl uenţă în Împărat şi proletar 
(din Regele Lear), Mortua est şi Se bate miezul nopţii (din Macbeth, Furtuna, 
Hamlet)6 iar Leon D. Leviţchi aprecia că „Eminescu a cunoscut limba engleză 
[...] la un anumit nivel şi într-un anume sens”, că „s-a călăuzit în primul rând 
după textul shakespearean original şi nu după traduceri germane şi franceze”7, 
opinie pe care o considerăm plauzibilă.

Shakespeare era cunoscut publicului din ţările româneşti încă de la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, când i s-au jucat unele piese, despre el au scris 
Cezar Balliac, Ion Heliade Rădulescu, Constanţa Dumea, Grigoriu Moldovan, 
biografi a sa, scrisă de Le Tourneur, a fost tradusă de Toma Alexandru Bagdat, 
fragmente din opera sa au apărut în reviste precum „Ilustraţiunea”, „Amicul 
Şcoalelor”, „Tribuna”.8

Primele informaţii despre Shakespeare le afl ă în tratatul lui E. T. 
Rőtscher, Arta reprezentării dramatice, pe care îl traduce, în 1868, la rugămintea 
lui Mihai Pascaly, în trupa căruia era sufl eur şi în care Shakespeare este 
considerat „natura genială de artist”, „creator de microcosme”.9

Consacrându-i un necrolog, la moartea acestuia din 9 aprilie 1871, Eminescu 
remarcă lucrarea „Tratat de fi losofi a artei”, în care Henrich Theodor Rőtscher 
„s-a străduit să stabilească puncte de vedere estetice mai ferme pentru arta scenică 
[...] asupra raportului fi losofi ei cu opere de artă, o analiză a dramelor principale 
ale lui Shakespeare şi Goethe”.10 Şi în privinţa infl uenţei shakespeareene în 
creaţia eminesciană, opiniile sunt împărţite. De la exagerările lui D. Murăraşu 
privind izvoarele în unele poezii eminesciene, „izvorâştii”, cum îi numea G. 
Călinescu, (care dau, totuşi, dovadă de erudiţie), specialiştii au manifestat un 
interes pur ştiinţifi c, o cercetare comparatistă, excluzând unele paralelisme sau 
simple concordanţe de transmitere a temelor sau a ideilor.

În creaţia lui Shakespeare se găsesc imagini, teme sau motive 
precum:
a) viaţa ca vis (din Hamlet: „vis al unei umbre şi umbra unui vis”), în Sărmanul 
Dionis, Memento mori, Se bate miezul nopţii, Împărat şi proletar, Scrisoarea 
I, Mureşan şi ursitoarele, Stam la fereastra susă, Cu mâne zilele-ţi adaogi, 
Somnoroase păsărele, Iubită dulce, o, mă lasă, Eu nu cred nici în Iehova, Umbra 
lui Istrate Dabija - Voevod, O,-nţelepciune, ai aripi de ceară!, Melancolie;
b) lumea ca teatru (din Hamlet, Neguţătorul din Veneţia, Furtuna, Cum vă place) 
în Glossă mai ales. Dar, cum justifi că Ştefan Avădanei, prezenţa acestor motive 
şi teme în alte literaturi „simultan sau succesiv, se poate explica, mai întâi, prin 
existenţa unor modele arhetipale de gândire şi simţire – deci pure paralelisme 
sau analogii”.10

În opinia lui G. Călinescu, mizantropul Timon din Atena este 
„înrudit cu pesimistul lui Eminescu”, iar „infl uenţa lui Timon Atenianul [în 
„Avatarii faraonului Tlá”, n.n ] este evidentă”11, aşa cum Mortua est! „se apropie 
mai mult de înţelesurile dramei lui Shakespeare (Hamlet) al cărui erou constată 
răsturnarea valorilor umane şi, în consecinţă, nonsensul vieţii într-o lume rău 
alcătuită”12. Alte similitudini se pot face între cuplul Bogdana – Sas din Bogdan 
Dragoş şi Lady Macbeth din piesa cu acelaşi nume, între personajul feminin 
din Mira şi Ofelia din Hamlet, evocarea „moşneagului rege Lear” în Împărat şi 
proletar etc., dar, cu toate aceste ecouri shakespeareene la Eminescu „se poate 
vorbi, însă, nu doar de preluarea unor infl uenţe, ceea ce ar simplifi ca păgubitor 
problema, ci de o congenialitate”13, căci Eminescu „nu a desluşit numai sensurile 
tragice ale creaţiei shakespeareene (cu toate că aluziile la aceste sensuri sunt 
cele mai frecvente), el a descifrat şi rezonanţele unui renascentism scenic”14, 
cum e cazul traducerii replicii lui Falstaff din Henric al IV-lea. Lui Shakespeare, 
Eminescu nu numai că-i intuieşte genialitatea şi valoarea de simbol naţional15, 
dar are şi un adevărat cult, cum se exprimă în poezia Icoană şi privaz: „Şi eu 
simt acest farmec şi-n sufl etu-mi admir/ Cum admira cu ochii cei mari odat’ 
Shakespeare”.

O odă îi închină, în 1876, la 26 de ani, în poezia Cărţile16, prin care-
şi exprimă sentimentele de preţuire şi iubire:

„Shakespeare! Adesea te gândesc cu jale,
Prieten blând al sufl etului meu,
Isvorul plin al cânturilor tale

Îmi sare-n gând şi le repet mereu.
Atât de crud eşti tu, ş-atât de moale,

Furtună-i azi şi linu-i glasul tău;
Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe

Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe”.
În acelaşi ton admirativ continuă caracterizările şi în următoarele 

trei strofe: „Căci tot ce simt, de este rău sau bine/ -Destul mă simt- tot ţie-ţi 
mulţumesc/Tu mi-ai deschis a ochilor lumină,/M-ai învăţat ca lumea s-o citesc,/
Greşind cu tine chiar, iubesc greşeala:/ S-aduc cu tine mi-este toată fala.” 

Tudor Vianu concluzionează, în urma unor studii comparative, că în 
unele poezii eminesciene se găseşte „uimitoarea oglindire a geniului celui mai 
mare poet englez în geniul celui mai mare poet român”17, iar Zoe Dumitrescu-
Buşulenga semnalează „infl uenţa catalitică a geniului englez asupra unui geniu 
român”.18

Eminescu intenţiona să scrie o piesă de teatru despre domnitorul 
român Alexandru Lăpuşneanu, avându-l ca model pe Shakespeare: „Din 
Alecsandru Lăpuşneanu s-ar putea face un Macbeth român cu întrebuinţarea mai 
ales în ultimul act al novelei lui Negruzzi”19, notează Eminescu.

În opinia lui Grid Modorcea, Eminescu intenţiona în 1866, scrierea 

„unui ciclu de piese inspirate din revoluţiile ardelene (Răsunet, Horiadele, 
Iancu, Răzbunarea română...), pe care intenţiona, probabil să le scrie ţinând 
seama de modelele menţionate în continuare: Ariel, Faust, Don Juan,20 aşa cum 
este menţionat în prima versiune a piesei Horia. După vizionarea spectacolelor 
lui Shakespeare, jucate la Iaşi de trupa lui Rossi, Eminescu plănuia „un nou ciclu 
dramatic, însemnându-şi următoarele titluri de compuneri (ms. 2279, f.103 v.): 
Muşat şi codrul, Muşat în biserică, Muşat la domnie, Muşat în război, Muşat 
şi cititorul de zodii, Muşat şi vitejiile de pe cale şi, printre ele, şi un titlu cu 
rezonanţe shakespeareene: Visele unei nopţi de vară”21. Că Eminescu a cunoscut 
şi a apreciat cu pertinenţă creaţia lui Schakespeare o dovedeşte şi însemnarea 
următoare referitoare la Shakespeare şi la arta naţională: „Shakespeare a vorbit 
de om, de om cum e. Beţivul său e beţiv, eroul său, nebunul său e nebun, 
scepticul său e sceptic şi fi ecare om e muruit din gros cu colaborarea caracterului 
său, căci Poporul concepe cum vede şi Shakespeare a fost al poporului său, prin 
excelenţă”.22

Admirabilă caracterizare pentru un scriitor naţional!
Într-o scrisoare către Iacob Negruzzi, din 17 iunie 1870, Eminescu 

reia ideea din Epigonii: „Predecesorii noştri credeau în ceea ce scriau, cum 
Shakespeare credea în fantasmele sale”.23

În proză, „divinul brit”, apare în nuvela Sărmanul Dionis, citită 
în cenaclul „Junimea”, la 1 septembrie 1872, ţinut acasă la Titu Maiorescu, cu 
participarea lui Vasile Pogor, Iacob Negruzzi, N. Gane, Miron Pompiliu, A.D. 
Xenopol.24

Numele lui Shakespeare apare în scena locuinţei lui Dionis, în faţa 
căreia era o casă albă şi frumoasă, noaptea, iar prin fereastră auzi „notele dulci ale 
unui clavir şi un tânăr şi cutremurător glas de copilă adiind o rugăciune uşoară”. 
Deschizând ochii, Dionis văzu o „jună fată muiată într-o haină albă, înfi orând 
cu degetele ei subţiri, lungi şi dulci, clapele unui piano sonor şi acompaniind 
sunetele uşoare a unor note dumnezeieşti cu glasul ei dulce şi moale. Părea 
că geniul divinului brit Shakespeare espirase asupra pământului un nou înger 
lunatec, o nouă Ofelia”.25

Acelaşi text este reluat de Eminescu şi în romanul Geniu pustiu26, 
scris, conform corespondenţei Poetului cu Iacob Negruzzi, între anii 1868-1871: 
„Apoi romanul meu am început a-l scrie parte după impresiuni nemijlocite din 
anul 1868, pe când eram în Bucureşti, parte după un episod ce mi l-a povestit un 
student din Transilvania”27.

În roman, dintre scriitorii străini mai sunt citaţi Al. Dumas, Torquato 
Tasso, Jókai Mór, iar în scrisoarea citată, Eminescu se referă la călătoria sa la 
Blaj, din1866, din care a cules informaţii despre Revoluţia de la 1848.28

În publicistică, Shakespeare este citat, deseori, ca model pilduitor 
pentru justifi carea unor afi rmaţii pertinente în varii domenii de activitate. De 
pildă, pledând pentru înfi inţarea unui teatru naţional (idee „tot atât de frumoasă, 
pre cât şi de folositoare”29), cu un repertoriu adecvat, idee susţinută de Iosif 
Vulcan şi de presa transilvană a epocii, Eminescu propune un repertoriu cu 
piese care servesc idealului naţional, cu mesaj, chiar dacă n-au o valoare estetică 
deosebită. El uzează de „pacienţa publicului pentru a-i înşira aice o listă a 
averii noastre dramatice”30: V. Alecsandri (parţial), V. A. Urechia, B.P. Hasdeu, 
Samson Bodnărescu, Al. Depărăţeanu. Interesant este faptul că nu recomandă 
piesele lui D. Bolintineanu (a cărei poezie e „compunătoriul plin de geniu şi de 
inimă [...], oglinzi de aur ale trecutului românesc”), pentru că, în dramă, „pare 
a fi  împregiurarea cum că a aruncat ochii pe geniala acuilă a Nordului: pe 
Shakespeare”31.

Cu obiectivitate, judecă totuşi critic diferenţa de valoare dintre cei 
doi scriitori, oferindu-şi ocazia de a-l caracteriza pe autorul lui Hamlet: „Într-
adevăr, când iei în mână operele sale, care se par aşa de rupte, aşa de fără 
legătură între sine, ţi se pare că nu e nimica mai uşor decât a scrie ca el, ba 
poate a-l şi întrece chiar prin regularitate. Însă poate că n-a esistat autor tragic 
care să fi e dominat cu mai multă singuritate asupra materiei sale, care să fi e 
ţesut cu mai multă conştiinţă toate fi rele operei sale ca tocmai Shakespeare, 
căci ruptura sa e numai părută şi unui ochi mai clar i se arată îndată unitatea 
cea plină de simbolism şi de profunditate care domneşte în toate creaţiunile 
acestui geniu puternic. Gőethe – un geniu – a  declarat cumcă un dramaturg 
care ceteşte pe an mai mult de una piesă a lui Shakespeare e un dramaturg 
ruinat pentru eternitate. Shakespeare nu trebuie cetit, ci studiat, şi încă astfel 
ca să poţi cunoaşte ceea ce nu-ţi permit puterile ca să imiţi după el, căci, după 
părerea mea, terenul Shakespeare, pe care d-l Bolintineanu ar fi  putut să-l calce 
mai cu succes ar fi  fost acela al abstracţiunii absolute cum sunt d. e. „Visul unei 
nopţi de vară”, „Basmul de iarnă”, „Ceea ce vreţi” etc, iar nu terenul cel grav 
şi teribil, cu materia lui cea esactă, istorică, şi cu pretensiunea cea mare de a fi  
înainte de toate adevărat.”32

„Cu un ochi mai clar”, pătrunzând în creaţia unor genii ca 
Shakespeare, Goethe sau Hugo, Eminescu răspunde unei potenţiale acuzaţii 
de neînţelegere a acestor clasici ai literaturii universale: trebuie ridicat gradul 
de cultură al publicului, dramaturgii români să înţeleagă, să se subordoneze 
«naţiunii lor», iar „modelele în astă privinţă sunt dramaturgii spanioli, 
Shakespeare, şi un autor norvegian, românilor poate prea puţin cunoscut, 
dramaturgul B. Bjőrnson”33. 

Căci, continuă Eminescu demonstraţia în articolul pe care îl 
semnează şi îl publică în „Familia” lui Iosif Vulcan34  un dramaturg autentic este 
cel care, „întrunind mărime şi frumuseţe, curăţenie şi pietate adevărat creştină, 
se ridică cu totul din cercurile sale esclusive numai ale unor clase ale societăţii 
până la abstracţiunea cea mare şi puternică a poporului”35.

Cronicar dramatic autentic, Eminescu judecă estetic şi critic 
dramatizările după romane „de mansardă” sau „drame de bulevard”, în urma 
lecturilor din Aristotel şi Rőtscher, modelul fi ind acelaşi Shakespeare: „nu 
credem că reprezentarea crudă şi realistă a slăbiciunilor trupeşti este menirea 
artei dramatice. E drept că dintre toate infi rmităţile numai două nu jignesc spiritul 
dramatic, dar numai prin linişte[a] care o inspiră: orbia şi nebunia. „Amândouă 
aceste le vedem reprezentate în tragediile celor vechi şi în operele celui mai 
mare poet: în „Regele Lear”, în „Hamlet”, a lui Shakespeare”36. Continuând 
consideraţiile axiologice despre dramaturgia universală, observă că spaniolii au 
reprezentanţi „din veac în veac de câteva genii izolate”, tragicii greci şi francezi 
„au ajuns foarte departe”, iar „în vremea nouă de Molière şi Shakespeare”37.

Prin prisma acestor principii estetice, Eminescu critică numărul 
crescând de traduceri şi transpuneri pe scenă din dramaturgii mediocri, 
recomandând traducătorilor români, pe lângă valorifi carea creaţiei populare 
autentice cum a făcut I. Creangă, piesele clasicilor: „traducerea unor scrieri fără 
valoare este munca cea mai uşoară, care dispensează pe scriitor de la producere 
proprie şi de la cumpănirea terminilor. O traducere din Shakespeare, din Molière 
sau din Göthe e un merit, căci formă şi înţeles sunt atât de îngemănate, încât 
traducătorul trebuie să cumpănească cuvânt cu cuvât şi frază cu frază”38.

Preocupat de crearea unui repertoriu de calitate pentru un teatru 
naţional, cu „un capital de roluri potrivite cu talentul şi fi zicul” actorilor, cu 
„un capital de piese bune”, în special din Shakespeare şi Molière, Eminescu 
propune valorifi carea experienţei Teatrului Burgtheater din Viena (pe care-l 
frecventa), „teatru al curţii”, cum voia să fi e şi teatrul din Iaşi („un azil pentru 
arta naţională”), căci „arta este senină şi vecinică. Dramele lui Shakespeare şi 
comediile lui Molière se vor putea reprezenta şi peste mii de ani şi vor fi  ascultate 
cu acelaşi viu interes, căci pasiunile omeneşti vor rămâne în vechi aceleaşi”39.

Dar, pentru ca aceste drame să dăinuie peste vremuri, este necesar ca 
şi traducerea lor în limba română să se apropie de valoarea originalului. Din acest 
punct de vedere, Eminescu îl critică, cu argumente, pe unul dintre cei mai activi 
traducători ai operei lui Shakespeare (alături de Scarlat Ion Ghica şi Haralamb 
G. Lecca), pe Adolf Stern, care tradusese Hamlet, prinţul Danemarcei (în 1877 
şi 1905), Iuliu Cezar (1881), Regele Lear (1881): „Între multele nenorociri 
ce le va fi -ntâmpinat vestita lebădă din Avon, putem număra şi traducerea în 
iambi de cinci picioare pe care d. Adolf  Stern, literat din Bucureşti au aplicat-o 
melancolicului Hamlet. Cine va traduce păsăreasca d. lui Stern pe româneşte – 
asta-i întrebarea?”40.

Nici jocul actorilor care interpretează personajele shakespeareene 

nu este scos de sub lupa criticii sale. Prilejul îl oferă actorul italian Ernesto 
Rossi (1827-1896), afl at în turneu la Iaşi, în ianuarie 1878, cu piesele: Romeo 
şi Julieta, Othello, Hamlet, Regele Lear, Richard al III-lea, Macbeth, care, deşi 
renumit în ţara sa, nu se ridică la nivelul creaţiei lui Shakespeare. Spectator la 
aceste reprezentaţii, Eminescu pune în discuţie arta reprezentativă a dramaturgiei 
universale, căci o piesă, „dar mai cu seamă una din Shakespeare, este un op 
de arte, în care toate caracterele sunt atât de însemnate încât merită jucate de 
artişti mari”, considerând că, totuşi, „nu se va găsi poate niciodată o trupă care 
să întrunească în sine atâţea artişti escelenţi încât întregul op de arte să se poată 
potrivi ca un bas-relief din care nici o fi gură să nu răsară prea afară de marginile 
care despart statuia, izolată de bas-relief”41. Din acest punct de vedere, sesizează 
o discrepanţă între jocul lui Rossi şi trupa acestuia, trupă care trebuie – în opinia 
lui Eminescu – să acţioneze ca o orchestră, iar rolul de instrument principal să 
îl deţină Rossi. Neavând alte şanse, cronicarul dramatic de la „Timpul” devine 
mai concesiv, dată fi ind poate şi atmosfera electrizantă a publicului ieşean: 
„Dar mulţămitori precum suntem pentru orice artă adevărată, renunţăm de mai 
înainte de a-l vedea pe Shakespeare interpretat ca un întreg, aşa îl văd ochii 
sufl etului nostru şi ne declarăm cu asupra de măsură învinşi de jocul puternic al 
marelui maestru italian”42.

Cultura clasică are, în opinia sa, un rol determinant pentru orice 
ţară – în special pentru România – de afi rmare pe plan mondial şi, ca atare, 
învăţământul clasic trebuie să fi e la baza oricărei reforme şcolare. În polemica 
civilizată cu ofi ciosul liberal „Românul”, Eminescu îl critică dur pe Emil du 
Bois-Reymond, fostul său profesor  de fi ziologie de la Berlin, care susţinea 
că „toată cultura antică e zidită pe nisip”43. Negând rolul şi valoarea culturii 
clasice – idee preluată de liberali –, du Bois s-a compromis, întrucât, comentează 
maliţios Eminescu, „Göethe dacă ar trăi n-ar scrie „Faust”, ci ar fi  parlamentar, 
iar „Homer în zilele noastre s-ar fi  făcut calfă de spiţer şi Shakespeare redactor 
la ‹‹Telegraful››. Iată cu ce probe ne vine organul guvernamental în favorul 
mărginirii studiilor clasice”44.

În celebrul său studiu, Icoane vechi şi icoane nouă, partea a III-a, 
Bătrânii şi tinerii, Eminescu teoretizează, cu argumente irefutabile, primatul 
muncii care trebuie să stea la baza evoluţiei culturii şi civilizaţiei şi, implicit, 
a ridicării intelectuale a individului, necesitatea muncii productive, utilizând, 
în acest studiu preponderent economic şi social, numele lui Homer, Kâlidasa, 
Shakespeare, Rafael, Palestrina, Beethoven, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, 
Matei Basarab, Vasile Lupu, Grigore Ureche, Miron Costin etc.

Plecând de la conceptul: „Precum viaţa consistă din mişcare, aşa şi 
adevărul social, oglinda realităţii, este de-a pururea în mişcare”, căci „ceea ce azi 
e adevărat, mâine e îndoielnic şi pe roata acestei lumi nu suie şi coboară numai 
sorţile omeneşti, ci şi ideile”45, Eminescu găseşte statornică doar arta, „adică 
ciudat lucru, nu ceea ce e în folosul oamenilor, ci cee ce este spre petrecerea 
lor”46. În această galerie de genii artistice îl introduce şi pe Shakespeare, cu 
justifi care: „Tot aşa privim cu plăcere plăsmuirile celui mai mare poet pe care 
l-au purtat pământul nostru, plăsmuirile lui Shakespeare, şi ne bucurăm de 
frumuseţea lor, ba poate mai mult încă decât contimporanii lui”47.

În aceeaşi idee a primatului muncii, care trebuie să se întemeieze 
pe capitalul productiv, Eminescu observă „discompunerea socială” din Rusia, 
unde „clasele pozitive” sunt deposedate, iar „materialismul brutal”, creat de Karl 
Marx, ia locul vechilor credinţe şi a civilizaţiei creştine. În artă, comentează 
Eminescu, „stilul elegant al arhitecturii Renaşterii, cel mai măreţ gotic cedează 
stilului monoton al cazarmelor de închiriat, Shakespeare şi Molière cedeză 
bufonărilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul şi Offenbach alungă pe 
Beethoven şi pe Mozart”48; este o epocă tristă, decadentă, „în care ideile mari 
asfi nţesc, în care zeii mor”,  cauza fi ind „o generală corupţiune economică”49.

În alte articole politice, Eminescu găseşte prilejul de a face trimiteri 
la Shakespeare. De pildă, vorbind despre guvernul englez sprijinitor al Imperiului 
Otoman şi de opoziţia britanică liberală care organiza întruniri de protest faţă 
de atrocităţile otomane în Balcani, Eminescu reproduce din Henrich al IV-lea, 
partea I, actul III, scena 7(o piesă cu circulaţie foarte restrânsă în secolul al XIX-
lea): „Toţi promit cu religiozitate publicului că vor face impresia nemuritorului 
Sir John, admirabilului Sir John Falstaff, cum îl descrisese Shakespeare divinul, 
Sir John care de o mulţime de ani nu şi-a mai văzut genunchii de gros şi gras 
ce este şi care-a câştigat aceste invidiabile dimensiuni numai din cauza... 
sentimentalităţii sale”50.

Comentând noua direcţie literară a revistei „Presa”, Eminescu 
reproduce versurile „Căci Brutus e-un bărbat de stimă vrednic/ De stimă 
vrednici sunt desigur toţi, după cum zice maestrul Shakespeare”51.

Parodiindu-l pe ambasadorul liberal Ştefan Belu, poreclit Pandarus, 
trimis de guvernul de la Bucureşti la nunta marelui duce de Luxemburg, Wilhelm 
al III-lea, regele Olandei (1849-1890), Eminescu face trimitere, din nou, la 
marele scriitor britanic: „Într-o dramă mai puţin cunoscută a lui Shakespeare, 
intitulată Troilus şi Cressida, e un boier cam bătrâior care izbuteşte a liniştii 
inimelor celor două suspinătoare turturele din Troia, primindu-i întru casa 
sa”, aluzie evidentă la primirea lui Iisus în casa Marftei, pentru a concluziona: 
„Ospitalitatea femeii era o virtute antică, pe când la boierul Pandarus era un 
viciu antic”52.

În acelaşi mod, spre a sublinia „dezbinarea şi ura între cetăţenii 
statului, pentru fi cţiuni şi pentru cinstitele obraze ale d-lor demagogi”, care 
neagă meritocraţia, Eminescu face apel la „Shakespeare nemuritorul”53, citând 
din replicile lui Ulise din Troilus şi Cressida (actul 1, scena 3). 

Deşi era într-o continuă polemică de idei cu ziarul ofi cial „Românul” 
şi cu guvernul liberal, condus de I. C. Brătianu (căruia îi recunoaşte multe 
merite), Eminescu ia atitudine publică faţă de atentatul contra primului ministru 
liberal: „Nu scuzăm, nu justifi căm nicicând o crimă. Dar căutăm a o esplica: 
între scuză şi esplicare e o deosebire cât cerul de pământ. Dacă vom esplica 
peripeţiile prin care trece sufl etul lui Richard al III-lea, dacă vom dezvălui acele 
sofi sme adânci şi tenebroase pe cari un mare critic al lui Shakespeare le numeşte 
‹‹logica patimei››, nu scuzăm şi nu justifi căm crimele regelui Angliei54”.

Proclamarea Regatului României, în mai 1881, şi vestea privind 
o „radicală schimbare a cabinetului” I. C. Brătianu, cu trecerea perpetuă a 
politicienilor dintr-un partid în altul, îi oferă lui Eminescu prilejul de a face, 
din nou, trimitere la creaţia lui Shakespeare: „Dar, ori una ori alta fi e, orice 
înţelegere că, pentru a deveni cineva enamu che enasu cu Cariagdi, Carada, 
Giani etc., sufl etul unui om bine născut cată să treacă prin peripeţii aproape 
tragice, asemenea lui Timon din Atena, eroul unei drame din Shakespeare. În 
adevăr pentru ca un om atât de prietenos, primitor, generos cum e Timon în actul 
I să se prefacă într-un sălbatec mizantrop, un pustnic cum e Timon în actul al IV-
lea, sufl etul său cată să fi e trecut prin o sumă de peripeţii ce l-au aruncat dintr-un 
estrem într-altul, l-au prefăcut din alb în negru, din fl oare de crin în mătrăgună”55.

Şi discursul lui Mihai Kogălniceanu, ţinut la Adunarea Deputaţilor 
din 1 mai 1882, privind chestiunea Dunării este comentat tot cu trimiteri la 
Shakespeare. În guvernul liberal „de rea credinţă” nu poţi avea încredere şi 
atunci „ce sfat i se poate da omului în care n-ai încredere şi care-a dovedit în mod 
irecuzabil că nici o merită?”56, se întreabă gazetarul, continuându-şi comentariul: 
„Dar se-nţelege că acest sfat nu le place roşiilor. Când le spuneam vorba ce 
Shakespeare o pune uneori în gura personajelor sale: «Mergi de te spânzură, 
căci ţi-ai încheiat socotelile cu lumea!», atunci sentimentul cam friguros al 
nimicniciei intră în d. C. A. Rosetti de l-apucă istericalele şi-ncepe a aiuri”57.

În note de lectură, transcrieri sau excerte, numele celebrului scriitor 
britanic apare frecvent şi cu admiraţie. Într-o însemnare din 9 ianuarie 1873 
privitoare la unele principii estetice, Eminescu se întreabă: „care ar fi  arta 
viitorului în marginile raţiunei?”, dându-şi răspuns: „Combinaţia fantaziei şi 
raţiunea”58, continuând nota de lectură: „Metal curat fără de lamură. Heine. 
Lirică. Shakespeare în contul timpului [...] pasiunea, mişcările vieţei sunt în 
Shakespeare”59.

Într-un excert notează despre „vise ce iau naştere în somnul adânc, 
având coerenţă dramatică. (Un fi tecine, în vis – un Shakespeare)”60.

Comentând relaţia dintre pseudotalent, talent şi geniu, Eminescu 
sfătuieşte tinerii să îmbrăţişeze numai meseria sau profesia pentru care au 
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După ce poezia lui Charles Baudelaire înfăptuise deschi-
derea universală a lucrurilor între ele prin secretele lor corespu-
nderi, lirica lui Rainer Maria Rilke face maxima deschidere, şi 
anume, - dincolo de viaţă. Astfel, în creaţia sa apar variate forme 
şi nivele ale eliberării din fi nitudine în infi nitudine, din zărit în 
nezărit, din exprimabil în inexprimabil.

Care este impulsul năzuinţii omului de eliberare din 
fi inţarea lui sfărîmicioasă? La  această întrebare Rilke răspunde, 
printre altele, în poezia Îndrăgostita:

Aceasta e fereastra mea.
Acum din somn lin m-am trezit.
Mi se părea că am plutit.
Cît de întinsă-i viaţa mea
şi unde-ncepe noaptea grea ?

Aş cumeta să cred că toate
din jurul meu sunt Eu: preaclar
precum adăncuri de cleştar
tăcute şi întunecate.

Şi stelele-aşi putea din zare
cu ceru-n mine să cuprind;
căci inima-mi e-atât de mare; 
şi-aşa uşor iar lepădînd

ce poate-ncep ca să iubesc,
ce cred că poate-ncep păstra.
Străină, ca nici când schiţată
aşa mă vede soarta mea.

Ce sunt eu cu adevărat,
în nesfârşire aruncată,
înmiresmând ca o livadă
încolo şi-ncoace purtată, 

chemând, dar şi fi indu-mi teamă
că unul mi-aude chemarea
şi într-un altul e sortită 
să-şi afl e destrămarea ?

 Poemul descrie trezirea omului, în trepte succesive, 
la conştiinţa solitudinii sale, culminând cu absenţa sa din lume. 
Îndrăgostita se trezeşte din somn la fereastra care dă spre lumea 
din afară. În momentul deşteptării, ea şovăie, pluteşte între fi inţă 
şi nefi inţă; astfel, prima întrebare pe care şi-o pune, odată cu 
intrarea în conştiinţa de sine, este: care e limita dintre propria-i 
fi inţare şi vastul necunoscut din jur ?

 Un prim răspuns, o prima supoziţie-iluzie: eul este 
întregul univers - preaclar, dar totodată întunecat -, eu, în cea 
mai mare parte, necunoscut sieşi. Dar imediat apare conştiinţa 
distincţiei eu-univers, dispare iluzia eului pancosmic. Inima ar 
putea încăpea chiar şi cerul cu aştrii, dar straniul ei destin este 
că de fi ecare dată renunţă la ceea ce începuse să iubească şi să 
păstreze. Astfel, acum apare ideea fundamentală : suntem atît 
de străini că parcă niciodată nu am fost înscrişi, schiţaţi măcar, 
în substanţa fi inţării. Străini şi absenţi din circuitul ontic, apare 
tulburătoarea întrebare : ce sunt eu în realitate, ce este în esenţă 
omul ? Răspunsul: o evanescenţă necurmat spulberată de ici-co-
lo, şi căreia, încercînd o chemare în afară, îi este teamă că aceas-
tă chemare va rămâne fără răspuns, pentru ca, auzită de unul, ea 
va apune în altul, supus el însuşi destrămării, într-un lanţ etern 
al lipsei de reală substanţă existenţială şi, consecutiv, al lipsei de 
comunicare.

  Astfel, eu sunt ceea ce nu sunt şi pe nimeni nu-mi pot 
institui prezenţa în fi inţare, pentru că şi ceilalţi sunt nişte euri 
care nu sunt. Ideea inconsistenţei fi inţării noastre este reluată de 
Rilke şi în Sonetul  către  Orfeu  I, 22. Omul este o izvodire  a 
devenirii,  a  istorialului, şi astfel,  o pradă a timpului.  Graba  
noastră, fuga pe traiectoria ireversibilă a schimbării hrăneşte 
foamea de  cenuşă a  temporalităţii. In  raport cu veşnicia, paşii  
vremii  zoresc neîncetat  către  înserare, către  stingere: 

Suntem  cei  grăbiţi.
Dar al  vremii  pas
ca nimic  să-l priviţi
   în  eternul azi.

Şi  tot  ce  goneşte
pururi  înserează
doar  ce zăboveşte
ne  iniţiază.

 Rezultă că şansa de veşnicie rezervată omului este ab-
solutizarea  poetică a clipei.  Şi  pentru că  tânărul este cel  mai 
«grăbit», dar şi cel mai dotat cu vocaţia absolutului, Rilke i se 
adresează lui  cu îndemnul de a nu-şi arunca inima în zboruri  
spre nicăieri, în  vârtejul goanei timpului unde  totul nu este de-
cât  un joc mereu reluat al inconsistenţei, oscilând între fragila 
agregare şi disoluţie: „Copile,  inima/ cu  zbor n-o-ncerca,/ n-o-
mbrânci-n  vîltoare.” 

Căci numai rămânerea este hodină:  “Totul  e hodină:/ 
beznă  şi  lumină,/ carte  şi  fl oare”  - hodină, în  înţeles de 
tensiune către împlinirea prezentului absolut: întunericul  este 
implozia  nemanifestatului; lumina - explozia  revelaţiei;  coro-
lele -  capătul de sus al armoniei  formelor, al fi nitudinii, al exis-
tenţialului  uman; iar  cartea - simbol al creativităţii  omeneşti 
- însemnează înveşnicirea de  către inimă şi spirit a unei secvenţe 
semnifi cative destinal-umane. 

Or, a  intra în prezentul etern  este o iniţiere. Iar iniţiere 
însemnează a muri ca să renaşti într-o fi inţare smulsă  acţiunii 

distructive a timpului. Şi  este semnifi cativ sensul urmărit de 
ordinea înşiruirii de către poet a elementelor inducînd enstatica  
poetică : întunericul, lumina, fl oarea, cartea. Se pleacă de la in-
creat - întunericul, se trece la lumină, primul cuvînt al Creaţiei;  
se continuă cu o capodoperă absolută a naturii, fl oarea,  triumf al 
existenţialului  asupra informului - microcosmos supunînd  ha-
osul, - pentru  ca, în fi nal,  ciclul  înveşnicirii  să-şi  atingă încu-
nunarea în  fapta creatoare a omului, care are harul de a putea in-
stitui prezentul peren. Astfel, în  două  versuri foarte condensate, 
Rilke  înscrie traiectoria ascendentă a spiritului omenesc în nă-
zuinţa lui spre beatitudinea  opririi  în transa «zăbavei» absolute.

Creaţia artistică este o «moarte» condiţionând o înviere, 
în  sensul că realitatea din afară, materialitatea se dizolvă, se  
absoarbe în  substanţa  eterică a poeziei, pentru a renaşte într-un 
prezent scos în afara duratei consumptive. Transfi gurarea poeti-
că antrenează ciclul amintit, - informul beznei,  lumina, creaţia 
materială - într-un  «spaţiu inutilizabil». inaccesibil  timpului he-
raclitian, unde  fi inţa umană îşi  înalţă «casa de apoteoză’, - cre-
aţia poetică -  şi, odată cu noi, întreaga existenţă (pentru că «tot 
ce este aici, perisabilul, are nevoie de noi», scrie Rilke  în Elegia 
a doua duineză) este mântuită, scoasă de sub mecanica oarbă a 
trecerii care «ne desfi gurează  şi neantizează» (S.O. I,19).

  Pentru a contracara fi nitudinea, sistemul limitelor in-
erent fi inţării umane, Rilke deschide astfel soluţii mântuitoare, 
şi anume: experienţa poetică, sublimul, muzica, inefabilul, toate 
fi ind desprinderi şi suişuri către idealitatea eliberării de sinele 
captiv îngrădirilor. Iată eliberarea prin sublim, a cărui expresie 
supremă este cântul  :

Sublimul este o plecare, 
ceva din noi ne depăşeşte
şi luându-şi zborul peste zare
cu-azurul pur se logodeşte.

Extrema artei întâlnire
nu este cel mai dulce-adio ?
Iar cântu-i ultima privire
pe care ne-o vom dărui-o.

 În poemul Adio tuturor le-am spus... are loc fenom-
enologia desprinderii, eliberarea în idealităţi absente având 
potenţial de reînceputuri:

Adio tuturor le-am spus. Cu despărţiri
încă de mic mereu m-am învăţat.
Dar iar mă-ntorc, re-ncep, şi-n reveniri
privirea mea de rest s-a liberat.
S-o umplu, doar atât rămasu-mi-a
şi-n veci nepocăita-mi bucurie
că lucruri am iubit ce-ar semăna
cu-absenţele ce fapta ne-o îmbie.

 Iar în poemul Oricine-ai fi ... apar renunţări, detaşări 
treptate: de zilnic, de odaie, de casă, de lumea deja creată, de 
propria creaţie, ajungându-se astfel la ieşirea către un reînceput 
fără identitate, plecare din tot ceea ce este exprimat, - în nespus:

Oricine-ai fi : în faptul înserării
ieşi din cămara-n care totul ştii ;
Casa ta-i ultima în faţa depărtării: 
oricine-ai fi .
Cu ochii tăi, ce, osteniţi, abia
de pragul ros de vremi se liberează,
înalţă lin un negru pom şi îl aşează  
‘naintea cerului. Zvelt. Solitar. Aşa
tu lumea ai creat. Cât e de mare,
şi e ca un cuvânt ce-n linişte se coace.
Şi cum voinţei tâlcul ei i-apare,
de ea gingaş privirea ţi-o desface...

 Astfel, exprimatul se eliberează de el însuşi. Iar Sone-
tul  către  Orfeu  II, 13 poartă mai sus:

Fii înaintea oricărei despărţiri,  ca şi cum s-ar afl a
în urma ta, ca  iarna care tocmai  sfârşeşte.
Căci  printre ierni,  e-o  iarnă  ce-atât  te va  ierna, 
că  inima  ţi-o-ntrece  şi  supravieţuieşte.

Să  mori  neîncetat în  Euridice -,  şi  suie cântând  iară,
şi  mai  mult  slăvind,  suie-napoi  în raportul curat.
Intre cei ce se sting în  apunerii  ţară,
fi i un  cristal care,  sunând,  s-a spart cu sunetu-odat’.

Fii - şi cunoaşte şi  a  nefi inţei  stare,
infi nt  întemeind  lăuntrica-ţi  vibrare,
deplin  s-o  desăvârşeşti  în  această  unică  oară.

Printre uzatele,  ca  şi  printre  mutele, fără de  nume,
rezerve  ale  deplinei  naturi, - negrăitele  sume -
extatic  să  te  numeri -şi numărul  fă-l  ca  să  piară.

 Pentru o  mai  apropiată  înţelegere a sonetului, rea-
mintim  legenda  lui  Orfeu  şi  Euridice. Orfeu, zeul muzicii, 
pierde pe soţia sa, nimfa Euridice,  muşcată  de o  viperă. Im-
plorându-l pe Zeus să o redea vieţii,  acesta se înduplecă, dar 
cu condiţia ca,  în cursul întoarcerii din Hades, Orfeu să nu 
privească  înapoi către Euridice. In  caz contrar,  Hermes, mesa-
gerul zeilor, care însoţeşte nimfa în drumul revenirii din  infern, 
o va duce înapoi în  împărăţia subpământeană. Dar, nerăbdător,  
Orfeu nu  respectă consemnul, astfel că, aproape  de  ieşire, ui-
tându-se în urma lui, el o pierde a doua  oară  şi pentru totdeauna 

pe Euridice. Un basorelief grecesc, afl at  în dublă replică,  la 
muzeul Louvre şi la Muzeul  Naţional  din  Neapole, fi gurează 
expresiv momentul despărţirii. Desnădejdea, tristeţea profundă  
şi tăcută, duioşia nesfîrşită a  celor doi soţi, la  care se adaugă 
un ingenios joc contrapunctic de unduiri  şi  infl exiuni ale for-
melor şi ale draperiilor, preschimbă  basorelieful într-o subtilă şi 
emoţionantă partitură  muzicală. Care  este înţelesul acestui mit? 
De ce o pierde Orfeu pe Euridice?

Muzica este asubstanţială, are natură eterică. Astfel, ea 
nu se poate incarna,  nu ţine de planul fi nitudinii, ci al nemărgi-
nirii.  Orfeu a crezut că-i stă în  putere să nu se supună acestei 
legi şi a voit ca Euridice - cel mai elevat cânt al său - să se întru-
peze. Dar când a încercat  s-o  cuprindă, nimfa, care trecuse prin 
moarte (căci în desfăşurarea cântului  fi ecare sunet trece prin 
moarte), s-a risipit în necuprins: era muzică pură, era «frumoasa 
lui fără corp»; pentru că aceasta este esenţa muzicii: o depăşire, 
o dezmărginire, «o sacră plecare». Pe de altă parte, zeul muzicii 
devenise fără de moarte, pentru că străbătuse moartea şi o învin-
sese prin natura sa ontică,  muzica fi ind renaştere perpetuă. «Este 
de aici ?» se întreabă poetul. «Nu ! Din cele două tărîmuri   s-a 
zămislit vasta lui fi re» - viaţa  şi moartea.

Rilke şi-a  ales drept erou al universului său poetic pe 
Orfeu, tocmai pentru că zeul muzicii  trecuse prin moartea şi 
renăscuse,  deci domina ambele «imperii», ambele stări, făcân-
du-le una în fi rea sa. Or, pentru autorul Elegiilor duineze - «afi r-
marea vieţii şi a  morţii este unul şi acelaşi lucru. A recunoaşte 
una fără cealaltă ar fi  o restricţie care ar exclude orice infi nit»; 
moartea nu este decât cealaltă faţă,  ascunsă,  a vieţii,  pe care nu 
o vedem pentru că este întoarsă de la noi. In perspectiva acestei 
viziuni, în sonetul de  mai sus poetul afi rmă că, pentru a nu cădea 
pradă neantizării, trebuie să ne afl ăm  mereu înaintea oricărui 
rămas bun. Numai aşa vom putea preîntâmpina acea «iarnă» atît 
de lungă, încât ne-ar putea depăşi inima,  fi inţarea şi ne-ar spra-
vieţui în golul rămas.

Cum  am putea înfăptui acest lucru? Cum să evităm  stin-
gerea defi nitivă şi să intrăm  în circuitul eternităţii ? Trebuie, 
afi rmă Rilke  “să murim neîncetat în Euridice”: să intrăm în 
ciclicitatea perenităţii proprie muzicii: sunet, stingerea sunetu-
lui, renaştere în sunetul următor; şi aceasta, consecutiv - pe de 
o parte, prisosului energetic acumulat în intervalul dintre cele 
două sunete, iar pe de altă parte, datorită necesităţii interne a ar-
moniei care însemnează suirea către un  nou raport; iar aceasta în 
dublu sens: muzica, aşa cum a gîndit Pitagora, este un raport al 
numerelor ; dar şi viaţa este un raport între numere. Suntem nu-
merici şi nu entităţi monadice - însingurări absolute. Parcurgerea 
procesualităţii  trifazice a muzicii face ca moartea să fi e mereu 
întrecută. Fiecare sunet, fi ecare clipă poartă acel impuls suitor 
care străbate prin moarte către o nouă treaptă de fi inţare. Şi ast-
fel, prin  cânt, ne menţinem pe orbita eternităţii. A eternităţii de 
model uman, care este intermitentă. Şi Rilke  întăreşte ideea 
poetică prin motivul cristalului. care sună când se sparge: deci 
sunetul, care însemnează existenţă, este indisolubil legat de 
dispariţia lui, de nonexistenţă.

 Astfel, în cânt cunoaştem amîndouă stări care se 
condiţionează între ele - fi inţa  şi nefi inţa. Latenţele active acu-
mulate în pauza dintre sunete în muzică, - între două clipe în 
viaţă, “întemeiază nesfîrşit” vibraţia clipei următoare, fi ecare 
clipă fi ind un unicat de plenitudine, un unicat de împlinire 
existenţială.

Terţina fi nală a sonetului rezumă ideea poetică a veşniciei 
umane: suiş sincopat, energizat de chemarea către inexprima-
bil; clipa ta, care este număr, fărămiţare, adaug-o “totalităţii in-
efabile” a naturii. Adaugă-te jubilând, deoarece  în felul acesta 
numărul, limitele se frâng pentru a ne  pierde, a ne absorbi în 
Unul universal,  idee hindusă, idee goetheană şi nietzscheeană, 
idee din fi nalul operei  Tristan şi Isolda.

Poemul Muzica poate fi  considerat o “defi niţie” a inefa-
bilului creat de muzică, marea eliberatoare:

 Muzică : respiraţie a statuilor, poate
 tăcerea icoanelor. Graiuri
unde sfârşesc graiurile toate, timp
perpendicular pe muritoarele inimi.
Simţiri pentru ce ? Preschimbare  
a simţurilor în ce ? Într-o privelişte de sunete.
Muzică : tărâm străin, inimă ce se eliberează
din noi. Spaţiul cel mai intim din noi înşine,
care, ridicându-se deasupra noastră,
ne-alungă: sacră plecare.

Muzica, afi rmă Rilke, este

Lăuntricul nostru ce ne înconjoară, 
ca o depărtare desăvârşit încercată, 
ca partea cealaltă a văzduhului – 
curată, 
imensă, 
 de nelocuit.

 Ieşim din noi înşine într-un suiş departe, foarte depar-
te,  undeva înafară,  într-un niciunde pur, unde suntem şi nu mai 
suntem, pentru că acel spaţiu nu poate fi  locuit, pentru că nu mai 
este nici un spaţiu, nici un eu; nu mai este nimic defi nit, decît 
pura încântare într-o sfîântă plecare indefi nită în indefi nit. Într-
un fragment postum Rilke scrie, rezumându-şi întreaga metafi zi-
că poetică: «

Miră-te, iată cum nici un lucru 
nu doreşte pământul, un reazăm, oprire. 
În Deschis se aruncă lumea.

George POPAGeorge POPA

Rainer Maria Rilke: Trepte ale eliberării către Deschis
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Duminică, 27 mai a.c., în sala de spectacole a 
Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Tg.-Jiu, s-au 
desfășurat lucrările Simpozionului Național „Petre 
Brâncuși”, ediția a X-a, jubiliară, sub genericul „Disci-
polii prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuși” (I).

Benefi ciind de sprijinul Consiliului Local și al Pri-
măriei Municipiului Târgu-Jiu, acțiunea s-a bucurat de 
participarea din plin a Liceului de Muzică și Artă Plastică 
„Constantin Brăiloiu”, Teatrului Dramatic „Elvira Godea-
nu”, Școlii Populare de Artă, Colegiilor Naționale „Spiru 
Haret” și „Ecaterina Teodoroiu”.

La masa prezidiului au luat parte Titu Pânișoară 
(neobositul inițiator și organizator al acestei anuale 
acțiuni naționale), prof. dr. Sanda-Mihaela Popescu 
(inspirat și plăcut moderator al simpozionului), precum și 
comunicatori de marcă, între care menționăm câțiva foști 
discipoli ai renumitului mentor și muzicolog de anvergură 
națională (îndeplinind de-a lungul vremii funcții de mare 
prestigiu: rector al Conservatorului de Muzică „Ciprian 
Porumbescu”, președinte al Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor, director al Operei Române, redactor-șef la 

Radiodifuziunea Română). Au evocat personalitatea ilus-
trului conjudețean: Petre Rusu, muzicolog și realizator 
de programe la TVR (Petre Brâncuși – Omul de sufl et, 
muzicologul, profesorul universitar și omul de radio – un 
nume de referință în istoria muzicii românești), prof. Iu-
lian Levențiu, inspector de specialitate la Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București (Și eu l-am avut profesor 
pe maestrul Petre Brâncuși. Miracolul orei de istorie a 
muzicii românești), conf. univ. dr. Carmen Manea de la 
UNMB (In memoriam: Petre Brâncuși), prof. univ. dr. 
muzicolog Grigore Constantinescu, fost asistent (Cu 
profesorul Petre Brâncuși la catedră), prof. univ. dr. 
muzicolog Cristian Brâncuși, fi ul regretatului maestru-
academician, care a prezentat referatul „Profesorul Petre 
Brâncuși” al indisponibilului (din motive de sănătate) 
prof. Radu Vasilescu, directorul Palatului Național al 
Copiilor, prof. dr. Gheorghe Gorun, directorul Colegiu-
lui Național „Spiru Haret” (Haretiștii gorjeni – discipoli 
ai prof. univ dr. muzicolog Petre Brâncuși), prof. Ion San-
da, fost colaborator al omagiatului în calitate de director 
al Direcției de Cultură Gorj.

În cele din urmă, dl. ing. Titu Pânișoară a fă-
cut un minuțios istoric al simpozionului, inițiat în 2002, 
evocând receptivitatea și sprijinul manifestat de primarul 
Florin Cârciumaru, dar și anumite aspecte privind contac-
tarea colaboratorilor, greutățile ivite și depășite, precum și 
ecoul în plan local și național al acestei manifestări, unice 
în istoria muzicologiei românești, - drept care a fost răs-
plătit cu cele mai vii și recunoscătoare aplauze.

Evaluarea lucrărilor prezentate s-a fi nalizat cu în-
mânarea unor Diplome de Excelență de către vice-prima-
rul Ion Roman Bărbuți, în numele Primăriei și Consiliului 
Local. De asemenea, pe bază de semnătură, a fost distri-
buită cartea cu lucrările celei de-al IX-lea simpozion.

În fi nal, participanții au fost delectați cu un pro-
gram de muzică cultă susținut de Școala Populară de Artă 
din Târgu-Jiu (director: prof. Viorel Gârbaciu).

Recenta ediție s-a constituit într-un eveniment cul-
tural deja devenit tradiție și de fi ecare dată desfășurat în 
cadrul Zilelor Municipiului Târgu-Jiu.

Cronicar

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „PETRE BRÂNCUŞI” 
ediţia jubiliară - 27 mai 2012

                   *
                *    *

Cresc în jurul meu tăceri
Măsurate ca și ieri.
Prin ferestre mari de vis
Se prelinge foc promis.
Frumusețea ei răzbate
Pe meleaguri înstelate.
Muzică mă-ncercuiește
Și divin și omenește.
Stă rotița lângă roată,
Ea-de umăr rezemată.
Dar se face, mi se pare,
Până și în vis răcoare.

                           *
                        *    *

O-mbrățișez și-abia acum pricep
Distanța care ne separă.
Stârnește frică energia care
Ne pâlpâie-n privire,
Curge-n vene.
Abia acum, 
În clipa-aceasta plină
Începe să se-nchege despărțirea.
E-o tiranie-a clipei,
Că nu poți 
Odată să te smulgi,
Și-n focul rece 
Al minții tale să te reculegi.
E un impuls de care te ferești
Doar până când zâmbește
Fără veste.
Primejdie suavă, necerută,
Și totuși căutată
Totdeauna.

                            *
                         *    *

Când vrei să scapi de gânduri ești 
găsit

Într-o tăcere dură de granit.

Bolnave aripi nevăzute bat,
Ca apa ritmic într-un mal uitat.
Se lasă-atunci un frig în încăpere.
Ai spune că o jertfă ți se cere -
Ceva presimți de tine mai presus.
Tu n-ai venit, ci doar ai fost adus.

DESCURAJARE

Cuvântul lui se clătina
De o tristețe-ascunsă,
Ca o cămașă îndelung spălată.
El se dusese între timp
Grădina să-și lucreze.
Am strigat -
Prea răbdătorule,
Tu, omule smintit
De-atâta-nțelepciune,
Cum de rămân eu singur
Cu-acest cuvânt, ca schija
Înfipt în carnea mea ?
E mult prea mult al minții, vai,
Și prea puțin 
Al inimii.

                          *
                       *    *

S-a strecurat neliniștea și nu-i
Nici muzica în stare s-o alunge.
Prin cameră alunecă perfid
Cu burta ei verzuie, și o dărâ
Urât mirositoare a lăsat.
N-am mai putut chema niciun pri-

eten,
Să ne-amintim cu zâmbetul pe 

buze
De-atâtea mari isprăvi închipuite.
Femeia m-a-ntrebat de două ori,
O dată ieri și-o dată chiar în vis,
Dacă-o iubesc, trei zile de răgaz
Mi-a dat, să mă gândesc la un răs-

puns. 

Nu demult, venerabilul Profesor Valer Popa – preşedintele onorifi c al Aso-
ciaţiei „Normaliştii Clujeni“ şi redactorul-şef al revistei acesteia, ajunsă, în martie 
a.c., la anul IX, nr. 16 – mi-a dăruit o carte, în care Domnia Sa se numără printre 
cei opt intervievaţi.

Originar dintr-un sat din Apuseni, Valer Popa a benefi ciat în anii ’30 de 
o bursă acordată de soţia premierului Gheorghe Tătărescu, studiind la şcoli-
le normale din Târgu-Jiu, Timişoara şi Cluj. A urmat apoi Psihologia-Pedago-
gia şi Dreptul la Universitatea clujeană. Fostul normalist a slujit catedra mai 
mult de patru decenii (cinci ani şi în calitate de director) la Şcoala Normală, 
devenită Liceul (iar astăzi Colegiul) Pedagogic „Gheorghe Lazăr“. Aici l-am 
cunoscut, în a doua jumătate a anilor ’70, eu elev, Domnia Sa profesor de pe-
dagogie – în acte; în realitate, profesor „de viaţă“, cu tot ce-nseamnă ea, de la 
bune maniere şi civilitate până la hermeneutica textului şi-a lumii, de la doja-
na blândă până la ironia binefăcătoare. Poeziile adolescentului de-atunci îi pă-
reau minunate, cele din cărţulia neagră de-acum – recunoaşte – îl „năucesc“.
      Abia târziu am afl at care au fost experienţele decisive al biografi ei Profe-
sorului: faptul că a asistat, ca normalist, la inaugurarea ansamblului monumen-
tal brâncuşian de la Târgu-Jiu şi faptul că a fost studentul (vreme de trei ani) şi 
apoi un apropiat al lui Lucian Blaga. Într-atât încât „Sfi nxul“ i-a fost martor la 
căsătoria civilă, în 10 octombrie 1959. O experienţă – şi-un privilegiu – care 
prilejuieşte, de altfel, ipostaza de intervievat a Profesorului Valer Popa în car-
tea pomenită, a poetului şi eseistului Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga între 
amintire şi actualitate: Interviuri & reportaje (Craiova: Scrisul Românesc, 2011, 
264 p.). Mai sunt intervievaţi aici Ovidiu Drimba, Gheorghe Pavelescu, Dimi-
trie Vatamaniuc, Al. Husar, Toma George Maiorescu (ultimul student examinat 
de Profesorul Blaga, în 24 iunie 1948), Gheorghe Grigurcu şi Coriolan Brad. 
În Addenda, autorul plasează un reportaj-eseu, „Pe urmele lui Lucian Bla-
ga în Mărginimea Sibiului“, volumul încheindu-se cu un util indice de nume.
          Mărturiile celor intervievaţi sunt mişcătoare şi veridice, căci calitatea umană 
a martorilor este indubitabilă. Sunt rememoraţi cumpliţii ani ai războiului şi ai 
refugiului, ai comunizării şi ai îngheţului totalitar, cu o faună umană diversă, de 
la martiri până la abjecţi tartori ideologici, de la studenţi şi universitari de toa-
te gradele până la avocaţi, medici, „muze“ şi preoţi, locuri paradiziace şi celule 
infernale, o panoramă a unei societăţi prinse la jugul istoriei şi-al răutăţii oame-
nilor. Pe-aceeaşi pagină, te-ntâmpină depoziţia terifi antă şi anecdotica suculen-
tă, culorile sumbre ale tenebrelor şi pâlpâirea unor gesturi de omenie. Bunăoară: 
la cursul inaugural al Catedrei de fi losofi a culturii, ţinut de Blaga în noiembrie 
1938, sala „Vasile Pârvan“ dovedindu-se neîncăpătoare pentru mărimea audienţei, 
lumea s-a îndreptat spre Aula Magna; secretarul general al Rectoratului – omul 
rectorului Ştefănescu-Goangă (afl at la acea oră în capitală, opozant notoriu al 
Poetului) – a refuzat să deschidă aula, cedând numai în urma intervenţiei deci-
se a lui Onisifor Ghibu: „Dă-mi cheile, această universitate eu am înfi inţat-o!“ 
(Istorie repetată – desigur, caricatural – acum câţiva ani, când uşii de la clădi-
rea centrală a universităţii i s-a subtilizat clanţa!) Peste decenii, în 1957, la Bi-
blioteca Centrală Universitară, istoricul D. Prodan va fi  moderatorul conferinţei 
susţinute de Blaga, „Întâlniri cu Goethe“, ultima prezenţă publică a „Sfi nxului“.
          O lume tulbure, subjugată – ca şi cea de-acum, de altfel. Tocmai ce-am afl at 
– în expresia lui cea mai nudă – care este echivalentul valoric al forţei de muncă 
din draga noastră ţărişoară: un coş de gunoi e achiziţionat de administraţiile locale 
la un preţ similar cu salariul minim pe economie; ba chiar sunt oraşe unde preţul 
coşului se ridică la valoarea salariului mediu pe economie. Ca bugetari de rând, 
dascălii preuniversitari aici sunt „prigoniţi“ de guvernanţi, între pubele! Şi-atunci, 
cum să vă privim drept în ochi, cum ne-aţi învăţat, Domnule Profesor?! Ca să nu 
mai vorbim de faptul că în urbea aceasta de Şcoală Ardeleană, fostă colonia, adică 
o mică Romă, nu există o stradă care să poarte numele Cetăţii Eterne, pe când după 
război Şcoala Normală (chiar că bine numită astfel!) unde aţi intrat şi-aţi rămas era 
pe strada Romei, 25!

Virgil LEON
(APOSTROF, Anul XXIII, nr. 4 (263) / 2012)

Despre Blaga, normalişti Despre Blaga, normalişti 
şi (a)normalitateşi (a)normalitateROBERT TOMA
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În 1867, I.L.Caragiale este dus de tatăl 
său în Bucureşti, pentru a urma clasa a V-a lice-
ală, deoarece şcolile din Ploieşti erau lipsite de 
cursul superior. După aceea, urmează clasa de 
declamaţie şi mimică a unchiului său, Costache 
Caragiale, devenind coleg cu verişorul lui, Geor-
ge. În toamna anului 1868, îl cunoaşte   pe Mihai 
Eminescu, înapoiat dintr-un turneu de vară în Ar-
deal, pe atunci sufl eor în trupa lui Mihail Pascaly. 
La propunerea acestuia, concesionarul Teatrului 
Naţional din Bucureşti, Eminescu este numit al 
doilea sufl eor şi copist, prin contractul de anga-
jare din 29 septembrie 1868.  ,,Pe lângă ştiinţă, 
afi rmă Mihail Pascaly, este laborios, activ, exact si 
foarte cumsecade. Dacă ai putea să-i acorzi locul 
al doilea sufl eor, cu toate că poate fi  foarte bun şi 
pentru locul întâi,  ai face lui un mare serviciu, un 
mare bine pe drept acordat unui tânăr inteligent, 
capabil”. Locuinţa lui Mihail Pascaly de pe Calea 
Victoriei va deveni gazdă a poetului în perioada 
octombrie 1868-iunie 1869.

Un adolescent trecut de şaisprezece ani, 
provenit dintr-o familie modestă, cu vădite îmcli-
naţii spre teatru, cu studii întrerupte, dar stăpânit 
de o puternică dorinţă de a acumula cunoştinţe, se 
întâlneşte cu un tânăr trecut de optsprezece ani, cu 
un univers de cunoaştere mai presus de vârsta sa, 
cu manifestări literare încă din 1866, poezii publi-
cate în „ Familia”, venind dintr-o familie cu „oa-
meni de seamă, nu de rând”, pe care o părăseşte şi 
pribegeşte prin ţară, însoţind, în calitate de sufl eor 
şi copist, anumite trupe teatrale. Amicus certus 
in re incerta cernitur” (lat. „Pe prietenul sigur îl 
cunoşti într-o înprejurare nesigură”) 

Întâlnirea dintre Eminescu şi Caragiale 
este de bun augur şi reprezintă un episod fericit 
pentru Istoria literaturii române.

Caragiale avea să imortalizeze acest mo-
ment în vestitul său necrolog, „În Nirvana „ , scris 
după ce Eminescu a trecut ,,de-al lumii hotar”. 
Cele spuse de un actor lui Caragiale despre băiatul 
din trupa de teatru, ,, foarte învăţat, care ştie nem-
ţeşte şi are talent” se adevereau. Iată cum îl de-
scrie: ,,Era o frumuseţe. O fi gură clasică încadrată 
de nişte plete mari, negre; o frunte înaltă şi senină; 
nişte ochi  mari-- la aceste ferestre ale sufl etului  
se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând 
şi adânc melancolic”.

În cele două nopţi petrecute împreună, 
Eminescu îl pune la curent cu literatura germană, 
discută despre India antică, despre daci şi Ştefan 
cel Mare, îl informează despre principalele preo-
cupări literare.

Dar cei doi se despart pentru un timp, de-
oarece tatăl lui Eminescu pune mâna pe ,,excentri-
cul fugar” şi-l trimite pentru studii la Viena, apoi 
la Berlin, pe când Caragiale, rămas singurul spri-
jin al familiei, după moartea tatălui său, urma să-şi 
continue studiile ,,la şcoala lumii”, ,,dăscălindu-se 
însuşi pe sine”, adică autodidact.

O bună bucată de timp, cei doi prieteni se 
întâlnesc doar în treacăt, până când, solicitat de 
Eminescu, Caragiale începe să lucreze în redac-
ţia ziarului ,,Timpul” (februarie, 1878). Începând 
din acelaşi an, 26 mai 1878, Caragiale participă 
la întrunirile, ,,Junimii”, alături de Eminescu care 
fusese atras în cercul renumitei societăţi literare, 
încă din 1870, când publică şi primele creaţii în 
„Convorbiri literare”. În acest interval, Eminescu 
îşi desăvârşeşte formaţia sa poetică, în prag de 
apogeul său artistic, pe când Caragiale urma să 
prezinte lectura creaţiilor sale dramatice la ,,Ju-
nimea” şi să le publice în ,,Convorbiri literare” 
(1879-1890).

Traseele parcurse în viaţă de către cei doi 
scriitori sunt izbitor de asemănătoare. Lipsa ma-
terială, neajunsurile traiului de zi cu zi îi afecta 
mult pe amândoi.  Sunt nevoiţi să îndeplinească 
fel de fel de funcţii, unele umilitoare, prin care 
munca lor era ridicol plătită. Mihai Eminescu: 
sufl eor, copist director al Bibliotecii Centrale din 
Iaşi, revizor şcolar, gazetar. I.L:Caragiale : su-
fl eor, copist, meditator, funcţionar, revizor şcolar, 
profesor, gazetar, berar. Amândoi sunt preocupaţi 
de mizeria vieţii, neputând să trăiască de pe urma 
cuvântului scris.

,,Om din popor, fără nume de naştere, fără 
avere, fără sprijin”,  în scrisori către prietenii săi, 
Caragiale  se tânguie mereu de suferinţa sa mate-
rială. Lui D. Scureiu, prin scrisoarea din 7 iulie 
1881, îi cere bani împrumut: ,,sunt fără slujbă de 
două săptămâni şi mai bine, n-am o para chioară’’

Într-o scrisoare adresată lui Iacob Ne-
gruzzi, 1884, februarie, mărturiseşte: ,,… căci eu, 
din milă Creatorului, mă afl u  în cea mai deplină 
mulţumire, fi zicaminte, moralminte şi intelectual-
minte ; nu pot însă vai! a  zice tot aşa dintr-un 
punct de vedere mai important cu mult, adică pun-
gaminte vorbind”. Era revizor şcolar în judeţele 
Argeş şi Vâlcea. Cât despre Eminescu, Slavici 
afi rmă: ,,Era un om cu trebuinţe puţine, dar cu 
apucături boiereşti, care ştia să sufere şi să rabde 
fără a se plânge, iar când primea bani de-acasă, 
prima lui grijă era să-şi achite datoriile”.

Firi cu totul deosebite, opuse, unul mereu 

pierdut în lumea gândurilor, însingurat, dar și so-
ciabil, iubind, sperând și renunţând, departe de fa-
milie şi fără să-şi întemeieze o familie, boem, dar 
muncind enorm, ducând o viaţă dezordonată, fără 
a se menaja, suportându-şi boala cu demnitate, ca 
pe un destin, altul, dimpotrivă, prezent mai mult în 
lumea exterioară, sociabil, raţional, comunicativ, 
hâtru, „ un bun soţ şi părinte”. Cu toate acestea 
se caută unul pe altul, spre a petrece cât mai mult 
timp  împreună,  de  parcă „un ciudat magnetism 
îi atrăgea reciproc”.

Gheorghe  Panu, în ,,Amintiri   de la „ 
Junimea”din Iaşi”, consemnează : „Eminescu 
avea de  colaborator între alţii pe Caragiale; între-
baţi-l pe acest simpatic  şi limpede scriitor care îi 
erau relaţiile cu Eminescu, întrebaţi-l să vă spună 
cât  a suferit în contactul unui om care trei părţi nu 
era din această lume”.

Fire romantică, visătoare, duioasă, Emi-
nescu se simţea cel mai bine singur, în mijlocul 
naturii, încântat de freamătul codrului, clipocitul 
apelor ce se revarsă printre stânci, de frunzişul 
brumuit, de căderea frunzelor viscolite, nu se mai 
sătura  admirând luna ivită pe cerul senin în nopţi-
le de vară, farmecul zorilor sau asfi nţitul soarelui.

Dimpotrivă, Caragiale simţea nevoia de a 
fi  mereu printre oameni care ,,intră, ies, vin, stau, 
se duc’’, ,,să scruteze mutre, să prindă gesturi şi 
atitudini’’, într-o cafenea, într-un restaurant, în 
gară sau în tren.

Amândoi au avut parte de o zestre inte-
lectuală ieşită din comun, de o inteligenţă exepţi-
onală. În plus, Eminescu avea o cultură generală 
uimitoare, avea cunoştinţe temeinice de literatura 
română şi universală, de fi losofi e şi economie. Ca-
ragiale era încântat de cultura lui Eminescu şi era 
dornic să afl e cât mai multe de la prietenul său 
pe care îl provoca mereu la discuţii interesante, 
,, dar în materie de limbă românească, Caragiale 
era deasupra’’.

În ,,Amintirile’’ sale, Slavici ne-a lăsat 
preţioase informaţii despre prietenia dintre Emi-
nescu şi Caragiale, despre atmosfera redacţională 
de la ,,Timpul’’. Ceasuri întregi se încingeau di-
scuţii pe teme de gramatică şi alte subiecte, spre 
disperarea lucrătorilor din tipografi e, care aşteptau 
manuscrisele. Caragiale, după cum afi rma Slavici, 
cunoştea mai bine decăt Eminescu limba ,,viuă’’, 
adică limba vorbită uzuală . Discuţiile de la re-
dacţie continuau acasă, la Eminescu, sau în vreun 
local(cafenea, restaurant). Cei trei redactori de la 
,,Timpul’’ au avut în intenţie să scrie şi o grama-
tică. Eminescu avea să se ocupe de etimologie, 
Caragiale de sintaxă, iar Slavici, de topică. Arti-
colele ce urmau ai fi  publicate în ’’Timpul ’’ erau 
citite între ei, Caragiale dovedindu-se un maestru 
în ale citirii.  Pe când Eminescu îşi afl a satisfacţia 
mai ales în sfera gândirii, a ideilor, Caragiale era 
încântat de tot ’’ceea ce e frumos’’ în domeniul 
artelor: muzică arhitectură, pictură etc. Tot de la 
Slavici afl ăm că Alecsandri şi Caragiale  erau ’’ 
maeştri ai povestirii’’, iar foarte buni cititori erau 
Eminescu, Caragiale şi Maiorescu. Caragiale era 
necruţător cu cei care prezentau lucrări slabe. 
Eminescu şi Caragiale erau singurii care se înc-
umeteau să-l critice pe Vasile Alecsandri, pentru 
unele neajunsuri din scrierile sale. Ei, de fapt, re-
prezentau o altă generaţie.

Eminescu era un afectuos, un altruist, 
durerile lui erau durerile obşteşti, Caragiale era 
intransigent cu sine şi necruţător cu alţii. 

Deşi erau deosebiri de vederi şi de  tem-
perament, pasiunea pentru literatură şi setea de 
cunoaştere i-a unit, i-a apropiat cultul formei, 
principiul considerat de Caragiale ca fi ind cel mai 
important. Înainte de a le da publicităţi, îşi citeau 
manuscrisele şi le comentau mai ales din punct 
de vedere lingvistic. ,,Dacă expresiunea (forma) 
formată nu poate îmbrăca potrivit intenţiunea 
(conţinutul), afi rmă Caragiale, opera este un mon-
stru neviabil’’(,,Câteva păreri”) 

La seratele ,,Junimii’’, Eminescu era in-
diferent la părerile celor din cenaclu, se mulţumea 
cu aprobarea lui Maiorescu şi admiraţia tăcută a 
prietenului său şi, bucuros, se adresa lui Slavici: ,, 
Las’ c-a tăcut şi hâtrul de Caragiale’’. 

Un alt principiu de la care nu abdicau era 
să  scrie în aşa fel, încât să înţeleagă toţi românii. 
Este vorba de unitatea lingvistică a tuturor român-
ilor. Eminescu trăise în Bucovina, Moldova şi în 
Muntenia, trecuse şi prin Ardeal , aşa că ştia limba 
poporului mai bine ca nimeni altul.

Şi iubirea de adevăr i-a apropiat, amând-
oi erau nemulţumiţi de orânduielile din societate, 
de,, întocmirea lumii’’, când un scriitor nu putea 
trăi din munca lui.

Atât Eminescu cât şi Caragiale au fost 
nişte împătimiţi iubitori ai meleagurilor transil-
vănene, ai ardelenilor. Probabil, la îndemnul pro-
fesorului sau de la Cernăuţi, Aron Pumnul, partici-
tant activ la revoluţia de la 1848, din Transilvania, 
refugiat peste munţi, căruia i-a purtat un respect 
adânc, s-a născut dorinţa lui Eminescu de a cu-
treiera prin Ardeal, mânat de dorul de a cunoaşte 
această parte a ţării şi a vedea Blajul, veche cetate, 

cu o bogată tradiţie istorică şi culturală. În deza-
cord cu ai săi, părăseşte Moldova, urmând pe dru-
mul cel mai umblat al vremii, schiţat în ,, Geniu 
pustiu’’, romanul experienţei a unui tânăr cuprins 
de visurile şi faptele revoluţiei de la 1848. Prin Pa-
sul Tihuţa, ajunge la Bistriţa, urmează Târgu-Mur-
eş, apoi, la vederea panoramică a Blajului de pe o 
colină, exclamă: ,, Te salut din inimă, Romă mică 
! ’’. Aici venise cu intenţia de   a-şi continua stu-
diile, dar renunţă.

Ia contact direct cu Blajul şi cu studiile 
fi lologilor de aici, în primul rând cu ale lui Timo-
tei Cipariu. La sfârşitul lui august 1866, prezent la 
Alba Iulia, participă la adunarea generală a Astrei, 
urmărind memorabila dizertaţie ţinută de Timotei 
Cipariu despre unitatea lingvistică a românilor. 
Ambele localităţi sunt vechi cetăţi ale istoriei şi 
culturii româneşti. Se deplasează apoi la Sibiu cu 
gândul de a trece munţii în Principatele Unite.

Angajat în trupa lui Mihail Pascaly, 
în 1868, trece prin mai multe localităţi din care 
amintim oraşele: Braşov, unde se afl au numeroşi 
cărturari în frunte cu familiile Mureşenilor şi 
George Bariţiu, Sibiu, Lugoj, Timoşoara, Arad.

Caragiale se numără printre puţinii scri-
itori din vechiul regat care păstra legături cu ro-
mânii de peste munţi. George Coşbuc se bucură 
de o simpatie aparte din partea dramaturgului. 
Cu ocazia apariţiei volumului ,,Balade şi idile’’ 
(1893), Caragiale publică în ,,Moftul român’’, 23 
iunie 1983, un articol şi reproduce cinci poezii ale 
poetului din care reţinem: ,,Pe câmpul vast al pu-
blicisticii române, pe care creşte atâta spanac, a 
apărut, în sfârşit, zilele acestea şi un copac tot mai 
sănătos şi mai trainic…făcând din ce în ce mai 
multă fală limbii noastre româneşti-un volum de 
,,Balade şi idile’’ de George Coşbuc.

În 1894, sub redacţia lui Slavici, Cara-
giale şi Coşbuc, apare revista,,Vatra’’. Caragiale 
se numără şi printre colaboratorii revistei ,,Foa-
ia interesantă’’, condusă de Coşbuc, după dispa-
riţia ,,Vetrei’’. La propunerea lui Hasdeu, 1897, 
Coşbuc primeşte pentru traducerea ,,Eneidei’’ 
premiul Academiei, ,, Năsturel-Herăscu’’. Cu oca-
zia banchetului, Caragiale rosteşte o cuvântare în 
onoarea premiatului considerând că ,, în afară de 
succesul material al lui Coşbuc, actul Academiei 
Române reprezintă  un succes moral pentru noi 
toţi’’. În acelaşi an, 1897, Caragiale devine mem-
bru al ,, Ligii culturale pentru unitatea culturală 
a tuturor românilor ’’ şi ia parte la manifestările 
de solidalizare cu românii transilvăneni afl aţi sub 
stăpânirea habsburgică. 

Cu ocazia împlinirii unui semicentenar 
de la memorabila Adunare de la Blaj pe Câmpia 
Libertăţii, Caragiale nu putea lipsi. Mai erau pre-
zenţi Aurel Vlaicu, St.O.Iosif, Ion Scurtu, Victor 
Eftimiu. Invitaţi la masă , după festivităţi, scrii-
torul ardelean, Ion Scurtu, toastează ,, în cinstea 
marilor noştri umorişti, aici de faţă, I.L.Caragiale 
şi George Ranetti’’, la care marele nostru drama-
turg, tremurând şi bătând cu pumnul în masă, îi 
replică: ,,Eu nu sunt umorist! Eu sunt un profund 
sentimental!, ’’ fapt consemnat şi de actorul Con-
stantin Nottara : ,, Întotdeauna s-a dovedit a fi  un 
sentimental, un admirator. L-am văzut plângâd la 
o melodramă’’. 

După Coşbuc, Goga este cel mai iubit 
dintre ardeleni. În cartea sa, ,, O.Goga’’ (,,Amin-
tiri”), Octavian C.Tăslăuanu (1876-1942), fost 
secretar al Astrei şi timp îndelungat conducător al 
revistei ,, Luceafărul’’, descrie un moment petre-
cut în restaurantul ,,Gambrinus’’  din Bucuresti. 
Ion Gorun şi George Coşbuc jucau şah, iar Ca-
ragiale chibiţa. Alături, pe o canapea, se afl a un 
volum nou de poezii, proaspăt ieşit de sub tipar, 
scris de O.Goga, autor ncunoscut pe atunci. Citind 
câteva poezii, printre care şi ,,Oltul’’, care i-a pro-
dus o impresie excepţiomală, Caragiale exclamă: 
,,Mă, dar ştii că are talent! ’’. I-a oprit pe jucătorii 
de şah şi le-a citit cu glas tare toate poeziile din 
volum, apoi, reluând lectura volumului, au întârzi-
at până în zori zilei. Era cea mai srălucită consa-
crare a poetului O.Goga. Un tânăr ardelean, Horia 
Petra- Petrescu, doctorand în litere, la Lipsca, şi-a 
ales ca subiect pentru teza de doctorat, ,,Opera lui 
I.L.Caragiale’’. La cererea acestuia de   a-i oferi 
date biografi ce, scriitorul îi răspunde prin scriso-
area din 10/23 octombrie 1906, din Berlin, cu un 
refuz: ,,Ce-are a face familia, care nu e nobiliară, 
cu operele mele’’. Tânărul a popularizat, prin mai 
multe articole, fi gura marelui scriitor. Îi cunoaşte 
pe Ion Agârbiceanu, Al.Ciura, Emil Isac.

În fi ne,  este cazul să amintim de acel trio 
de la redacţia ziarului ,,Timpul’’ sau de la ,,Juni-
mea’’: Eminescu, Ioan Slavici şi Ion Luca Cara-
giale. Prieteni ne- despărţiţi, chiar dacă erau fi ri 
diferite, Ioan Slavici a lăsat posterităţii cele mai 
preţioase date despre Caragiale, Coşbuc, Creangă 
şi mai ales despre Mihai Eminescu (,,Amintiri’’). 
Amintirile lui Ioan Slavici au o valoare documen-
tară şi literară inestimabilă, îmbogăţind biografi a 
scriitorilor citaţi. 

Mihai Eminescu şi I.L.Caragiale au fost 
duşmani aprigi ai ,,formelor fără fond’’, ai semi-

doctismului şi politicianismului. Satirele lui Emi-
nescu, comediile  şi schiţete lui Caragiale ,,purced 
din aceeaşi obârşie’’. 

Pe la mijlocul anului 1881, I.L.Caragiale 
părăseşte redacţia ziarului ,,Timpul ’’din motive 
încă neelucidate. În scrisoarea din 7 iulie 1881, 
către Inst.D.Scureiu, Caragiale precizează:,, De-
spre ieşirea mea de la ,,Timpul’’, care a fost silită, 
ți-oi povesti eu când ne-om vedea’’. 

În octombrie, acelaşi an, este numit revi-
zor şcolar in judeţele Suceava şi Neamţ. Pentru 
că, în provincie, se plictisea, de multe ori işi găsea 
refugiul la Iaşi. În perioada aceea, Veronica Micle, 
fi ind certată cu Eminescu, era disponibilă, aşa că 
între iubita lui Eminescu şi Caragiale se petrece 
o relatie intimă. Lipsit de discreţie în legătură cu 
bărbăţia sa, îi spune lui Scipione Bădescu, priete-
nul lor comun, şi chiar lui Titu Maiorescu. Când 
Eminescu îl vizitează pe Titu Maiorescu, după o 
îndelungată absenţă de la ,, Junimea ’’,  întâmpi-
nat de acesta cu exclamaţia ,, Ei! rara avis’’, spre 
a-i aduce la cunoştinţă hotărârea de a se căsători, 
mentorul ,,Junimii’’ îi spune că Veronica Micle 
nu merită această cinste, deoarece a aparţinut mai 
multor bărbaţi, printre care şi Caragiale, fapt con-
fi rmat de el insuşi. Atunci Eminescu a rostit: ,,Ca-
nalia!’’ califi cativ care se adaugă celorlalte: ,,cini-
cul’’ şi ,,hâtrul’’Caragiale. După această ispravă, 
la cererea sa, Caragiale este mutat ca revizor sco-
lar în judeţele Argeş si Vâlcea, în februarie, 1882. 

Într-una din ,,Însemnările zilnice’’, marţi, 
28 iuniei/10 iulie 1883, Titu Maiorescu face re-
feriri la primul acces de nebunie al lui Mihai 
Eminescu şi la măsurile luate pentru spitalizarea 
acestuia în ,, Casa de sănătate’’ a doctorului Suţu. 
La sfârşitul acestei însemnări, Titu Maiorescu 
notează: ,, A venit la mine Caragiale la masă; a 
izbucnit în lacrimi, când a auzit ce e cu Emine-
scu’’. După o relativă însănătoşire a poetului, cei 
doi prieteni s-au întâlnit şi s-au comportat ca si 
cum nu s-ar fi  întâmplat nimic. Cu puţin timp în-
ainte de stingerea lui Eminescu, Caragiale intră în 
componenţa consiliului de curatelă, în scopul unei 
mai bune administrări a pensiei acordate poetului 
de Parlament.

Simţul datoriei de prieten adevărat, revol-
ta sufl etească amestecată cu amărăciune, mânie şi 
dispreţ, provocată de ,,nimicurile născocite, nea-
devărurile absurde’’ ce se spuneau în presă, despre  
Eminescu şi, probabil,ispăşirea ,,păcatului’’ cu 
Veronica Micle l-au îndemnat pe Caragiale să-i 
dedice poetului ,,fără pereche’’ articolele: ,,În Nir-
vana’’ (,,Constituţionalul’’, 1889, 20 iunie); ,,Iro-
nie’’ (,,Timpul’’, 1890, 15 iulie) şi ,,Două note’’ 
(vol.,,Note şi schiţe’’, 1892). Referiri la Eminescu 
le găsim şi în ,,Politică şi literatură’’, Corespon-
denţă cu Al. Vlahuţă.

În articolul ,,În Nirvana’’, un necrolog,  
Caragiale realizează cel mai impunător portret 
moral al lui Mihai Eminescu: ,,Aşa l-am cuno-
scut, aşa a rămas până în cele din urmă momente 
bune: vessel şi trist; comunicativ şi ursuz; blând 
şi aspru; mulţumindu-se cu nimica şi nemulţumit 
totdeauna de toate; aci de o abstinenţă de pustnic, 
aci apoi lacom de plăcerile vieţii; fugind de oa-
meni şi căutându-i; nepăsător ca un bătrân stoic şi 
iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată amestecătură! 
fericită pentru artist, nefericită pentru om!’’. Cu 
alte cuvinte, cum spunea Eminescu, ,,Geniul? o 
nefericire’’. La o lectură mai atentă, constatăm că 
textul de mai sus se pretează la o analiză stilistică. 
Acest celebru portret, după cum se observă, este 
realizat cu unităţi lexicale  simple şi construcţii 
perifrustice contrastante, după care urmează 
punctual şi virgula, spre a da răgaz cititorului să 
mediteze, toate acestea având rolul de a evidenţia 
şi mai bine trăsăturile portretistice ale poetului. 
Antiteza realizată prin antonimie îi vine in sprijin 
autorului, care, şi de data aceasta, se distinge prin 
calitatea stilului, amintind de spusele lui Emine-
scu: ,,Antitezele sunt viaţa’’.

Acelaşi necrolog se încheie profetic: 
,,Generaţii întregi or să suie cu pompă dealul care 
duce la Şerban-Vodă, după ce vor  fi  umplut cu 
nimicul lor o vreme, şi o bucată din care să scoţi 
un alt Eminescu nu se va mai găsi poate’’. 

Au fost prieteni nedespărţiţi şi ,,mereu 
doritori de a se lumina unul pe altul’’ (I.Slavici)

Mihail Sadoveanu l-a însoţit pe Caragiale 
spre cele eterne, alături de Barbu Ştefănescu- De-
lavrancea şi Al. Davila, rostind şi un Cuvânt de-
spre acela care ,,S-a dus să moară puţin’’. În acele 
zile îndoliate pentru literature română, stând la 
masa lui de lucru, cu ochii aţintiţi spre rafturile 
bibliotecii sale, printre altele, M. Sadoveanu nota: 
,, … aci e Eminescu, alături Caragiale. Cărţile lor 
sunt urne sacre în care dorm gândurile, suferinţele 
şi aspiraţiile lor. Spun rău: nu dorm, sunt treze şi 
vii, cum e căldura, cum  e lumina şi necontenit 
pătrund, fecundează şi îmbunătăţesc sufl etele no-
astre’’. 

Constantin E. UNGUREANU

MIHAI EMINESCU ŞI I.L.CARAGIALE
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Un moment cu adevărat memorabil ca 
pagină de literatură antifascistă s-a înregistrat 
la 1 octomvrie 1943, când, în cadrul rubricii 
sale „Bilete de papagal”, redeschise de Tudor 
Arghezi în paginile cotidianului „Informaţia 
zilei”, a apărut celebrul pamfl et al acestuia, 
Baroane, prin care ataşatul Reichului la Bucu-
reşti era literalmente desfi inţat. Reprezentantul 
lui Hitler la Bucureşti, baronul Manfred von 
Killinger (şi nu Alfred, cum apare la D. Micu 
şi Ion Rotaru) a fost o fi gură de tristă memo-
rie a istoriei  despotismului şi câinoşeniei na-
ziste, pretinzând a fi  controlorul atotstăpânitor 
al presei şi al vieţii politice româneşti. În por-
tretul coroziv pe care i-l face, insul este trecut 
la modul caricatural în derizoriu, ceea ce a de-
terminat luarea de măsuri grabnice împotriva 
semnatarului, care, la sfârşitul lunii octombrie, 
este suspendat de la rubrica sa de ziar şi internat 
în lagărul de la Tg. Jiu. Ecourile acestui insolit 
duel au fost înregistrate de presa românească cu 
o irepresibilă bucurie, încât multă vreme opro-
briul naţional l-a însoţit pe infatuatul, dar odio-
sul personaj în toate acţiunile sale. Aşa se face 
că, atunci când a venit schimbarea de macaz de 
la 23 August, el s-a trezit într-un Bucureşti ostil 
şi ameninţător, în care singura sa salvare a fost 
sinuciderea. Astfel, la 3 septembrie 1944, ziarul 
„Libertatea”, „organ central al Partidului So-
cial Democrat din România”, publica pe prima 
pagină următoarea ştire: „Manfred von Killin-
ger, ministrul hitlerist în România, care în ziua 
răsturnării guvernului trădător al Antonescilor 
se afl a sub pază la Legaţia germană din Calea 
Victoriei, s-a sinucis azi dimineaţă. Împreună 
cu el s-a sinucis şi secretara lui, Ingride. Cada-
vrele au fost găsite azi dimineaţă la fosta lega-
ţie nazistă, unde au sosit autorităţile româneşti 
în frunte cu d. prefect al Poliţiei Capitalei, d. 
Colonel Ionel Cristea. Întreaga legaţie e încon-
jurată de forţe româneşti şi se procedează la 
percheziţionarea localului”.

Alte detalii ziarul nu mai dă zilele ur-
mătoare, semn că autorităţile aveau lucruri mult 
mai importante de făcut. Pentru cititorii intere-
saţi de istorie din România trebuie spus că acest 
pamfl et n-a fost singurul îndreptat împotriva 
Gauleitherului hitlerist şi că, la puţină vreme, 
poetul Ştefan Baciu, scoţând revista umoristi-
că-satirică „Humorul”, a publicat în cursul luni-

lor septembrie şi octombrie nu mai puţin decât 
trei asemenea pamfl ete versifi cate. În tot răs-
timpul anilor războiului, Ştefan Baciu a colabo-
rat la „Universul literar”, unde a ţinut şi rubrica 
„Cântece noi”, iar din septembrie 1944 a fost 
invitat de Ion Pas să intre în redacţia ziarului 
„Libertatea”, organul social-democraţiei româ-
neşti, condus la început de Titel Petrescu, ră-
mânând pe parcursul anilor 1944-1946, până la 
plecarea sa ca ataşat de presă la Berna pe lângă 
Şerban Voinea, un ziarist puternic ataşat de ide-
alurile social-democraţiei româneşti, urmând 
îndeaproape linia dată ziarului de Titel Petres-
cu. De menţionat e şi faptul că el se numără 
printre poeţii care au cântat în versuri actul de la 
23 August, semnând poezia 23 August, apărută 
atât în „Libertatea”, cât şi în „Lumina”, iar la 
1 mai 1945, a semnat o poezie închinată aces-
tei sărbători proletare, dedicând-o luptătorilor 
social-democraţi, Tudor Iordănescu şi D. Pop. 
În paginile revistei sale de umor, a atacat în po-
eziile scrise de el şi alte fi guri compromise ale 
politicii legionare sau antonesciene, cum ar fi  
Ică Antonescu, soţia mareşalului Maria (Tanti 
Mareşal, nr.4/1944), care, susţinută de doamna 
Veturia Goga (Văduva veselă, nr.6/1944: „De 
jalea lumii, ei i-a fost ospăţul / Trăia zâmbind 
şi spânzura / Şi patrona cu un surâs dezmăţul / 
Când putredul patron benchetuia. // Cu-o voce 
dulce de privighetoare, / Momea, minţea şi veş-
nic înşela- / Ea a fost cântecul pătat sub soare, / 
Iar glasul ei mieros etern cobea”), făceau parte 
dintr-un aşa-zis comitet de Patronaj (Patrona-
jul, nr.2/1944), dar şi ziarişti precum Pamfi l 
Şeicaru (Bulibaşa. Basorelief în patru labe, 
nr.3/1944) de la „Curentul”, Al. Bădăuţă şi alţii, 
pe care i-a taxat drept colaboraţionişti. Mai sunt 
luaţi în tărbacă Nichifor Crainic (Nichiforiada) 
sau Pamfi l Şeicaru (Pamfi liada de Jul). 

În cele de mai jos, reproducem două 
pamfl ete versifi cate închinate de Ştefan Baciu 
baronului Manfred von Killinger, nemurindu-l 
astfel o dată în plus.

Ştefan BACIU

In memoriam Baron Manfred 
von Killinger

Aşa ne-a fost se vede scris,

Ca prin funestul compromis
Al unui odios dictat,
Să te vedem ca diplomat.
O, fălcile cum ţi-au trosnit,
Şi dinţii cum ţi s-au rânjit,
În noul post de Lucifer, 
Baron Manfred von Killinger!
 
Stăteai ca un Ali-Baba,
Călare pe tarapana,
Şi la un semn, supuşii tăi,
Se transformau în noi călăi,
Să ne supună vrerii lor,
Şi să ne-aştearnă drept covor,
Sub paşii-ţi grei, de dromader,
Baron Manfred von Killinger!
 
Erai tiran şi fanfaron, 
Ca un nazist autohton,
Un soi nedefi nit de tip,
Cu cioc şi braţe de polip,
Produs hitlerian sadea...
Şi nimeni nu te întrecea
În meseria-ţi de hinger,
Baron Manfred von Killinger!
 
Cu pumnul dur şi-asupritor,
Păreai Nabucodonosor,
Şi orişice ne-ar fi  distrat,
Scriai pe dânsul: rezervat.
Erai fudul şi temerar,
Şi nici n-ai fi  visat măcar,
Că totu-n viaţă-i efemer,
Baron Manfred von Killinger!
 
Din cronica ce-o scriu acum,
Voiam să-ţi fac curriculum,
Dar la funestu-ţi epilog,
Am transformat-o-n necrolog.
Şi mă gândesc înfricoşat,
Cât spaţiu ai de manevrat
În lumea Marelui Mister,
Baron Manfred von Killinger!
 
Pe groapa-ţi care s-a închis,
Depun prezentul manuscris...
În ceremonialul scurs,
E şi tămâie şi discurs!
Ţi-urez, pe-acolo unde eşti,
Putinţa ca să izbăveşti,

Şi... să te ierte Cel din cer,
Baron Manfred von Killinger!...

 [„Humorul”, I, 1944, nr. 1 (5 oct.), 
p. 1, semnat Ivan Turbincă]

Baronul
 
Te văd şi-acum, Baroane teuton,
Cum ne mânai să mergem către Don
Zâmbind drăceşte, înecat în sânge,
Că ţara-i rană şi că rana plânge.
 
Şi-acum ţi-aud sinistrul grohăit,
Când îmbucai tot grâul mulţumit,
Şi-acum de nări îmi vine să m-apuc,
Să uit de fumul marelui trabuc!

Când întindeai peste pădure laba,
În orice brad se desfăcea taraba,
Şi când afl ai în sufl ete durere,
O alinai c-un şir de mitraliere.
 
Te-am cunoscut, ilustre asasin,
- Ambasador la marele festin -
Ce-ai dus c-un rânget îngâmfat
O întreagă ţară la mezat.
 
Lucrai de zor c-o mână cât ciocanul
Să-ngropi în şlepuri Bărăganul:
Mari jafuri, într-o ţară mică,
Şi unic factor era blegul Ică.
 
De ce te-ai dus, o nobil criminal,
Mânuitor de bombă şi pumnal,
Tu diplomat de cea mai pură rasă
Schimbat în tartor şi în om de casă?!
 
Am fi  dorit să ne rămâi şi nouă:
O cutră veche într-o ţară nouă,
Te-am fi  plimbat, păzit de un pluton
Din Văcăreşti în Malmaison.
 
Aşa – te-ai dus! Şi cel cu bidineaua
Văzând cum feştelişi iacaua,
O mutră acră a făcut
Pe groapa ta scriind: Kaput!

[„Humorul” I, 1944, nr. 5 (5 nov.), p. 4, 
semnat Grigore Cumpănaşu
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vocaţie: „Decât pseudotalent în literatură, 
mai bine talent în cismărie”, întrucât 
apariţia unui geniu din orice domeniu 
de activitate umană este mai anevoioasă 
decât „naşterea în văile nenăscute ale 
haosului a unui nou sistem solar”61. 

Şi exemplifi că: „Homer, 
Shakespeare, Raphael, geniile în arte 
se nasc o dată la 3, 4 mii de ani, Newton 
şi Galilei, Kant şi Darwin, geniile în 
ştiinţă, o dată la o mie de ani”62. El ţine să 
sublinieze diferenţa dintre geniu şi talent: 
„Dacă avem talent, adică câteva centigrame 
de creier mai mult decât simia communis, 
putem vaforifi ca, pentru vremea noastră, 
prin muncă constantă; dacă nu muncim, 
rămânem asemenea confraţilor noştri, 
dobitoacelor”63. În transcrierea cărţii lui M. 
Lazarus şi N. Steinthal, Refl ecţii introductive 
privind psihologia popoarelor, găseşte 
deosebirea dintre tragedia antică, pe de 
o parte, şi cea germană sau engleză pe de 
altă parte, ultimele fi ind reprezentate de 
Schiller şi Shakespeare: „Aceste tragedii 
create de poeţi sunt chiar în mod esenţial 
diferite de cele greceşti”64. Iar în transcrierea 
lucrării lui Rudolf Gottschall, Romanele lui 
Gustav von See, notează: „În multe studii 
despre Shakespeare au fost lăudate acele 
cercuri concentrice ale acţiunii în care se 
oglindea una şi aceeaşi idee fundamentală, 
cercuri ce parcă au un punct spiritual central 
şi doar raze diferite”65.

După acest excurs în creaţia 
sa literară şi publicistică, putem afi rma 
că Eminescu a avut pentru Shakespeare 
un adevărat cult, nu doar unul omagial şi 
complexant, ci lucrător şi productiv nu atât 
prin infl uenţe directe, cât prin îmbogăţirea 
gamei de idei şi teme propriei sale creaţii. 
Citindu-l în original, Eminescu i-a intuit 
genialitatea şi a apreciat-o ca atare, prezenţa 
lui Shakespeare în opera literară, dar mai 
ales în publicistică – la care avea acces un 
public cititor mai larg şi diversifi cat – a 
fost benefi că pentru întreaga literatură 
română, începând cu epoca marilor clasici 
români. Modelul shakespearean în cultura 
română, promovat de Eminescu, a constituit 
o ştachetă axiologică la care se raportau 
toate producţiile literare, regizorale şi 

interpretative.
Mai trebuie subliniat un fapt, 

remarcat de G. Călinescu: „Valoarea literară 
a acestor articole stă întâi de toate în chipul 
sfătos de a traduce fără multe neologisme, 
într-o limbă la îndemâna tuturor, marile 
abstracţii. Darul acesta îl avea Maiorescu. 
Însă Eminescu îl depăşeşte în partea formală 
cu mult. El coboară până la vorba sătească 
şi la proverb, scoate pilde, face fi guri cu 
o siguranţă uimitoare. Niciodată nu s-au 
exprimat la noi idei generale cititorului de 
gazetă într-un chip care să dea fi ecăruia 
iluzia că pricepe”66. Eminescu a demonstrat 
că a fost un analist profesionist al literaturii 
universale şi comparatiste, un autentic 
exeget, anticipându-i pe marii profesori-
cărturari  ai secolului XX (Tudor Vianu, 
Eugen Lovinescu, George Călinescu, Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga, Edgar Papu etc). 
În viziunea sa, Shakespeare este un model 
demn de urmat.
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Povestea Hărăborenilor

Mai apoi se pomenește numele lui Hărăbor 
Corbu (3) ca fi ind principalul furnizor de corbi si 
soimi pentru domnitorul Vlaicu Voda (1364 - 1377) 
după cum si pentru urmașii acestuia Radu I (1377 
- 1383), Dan I (1383 - 1386) și fratele și asocia-
tul său la domnie, Mircea cel Mare (1383 - 1418).
Hărăbor Corbeanu (1410 - 1475), fi ul lui Hărăbor 
Corbu, continua indeletnicirea tatalui sau sub dom-
nitorii Mircea cel Mare; Mihai I (1418 - 1420); Dan 
II cel Viteaz (1420 - 1431); Alexandru Aldea (1431 - 
1436); Vlad Dracul (1436 - 1447); Vladislav II (1447 
- 1448); Vlad Tepes (1448 - 1456)(4) si Radu cel 
Frumos (1462 - 1475).Hărăbor Corbeanu si fi ul sau 
Radu Corbeanu au avut o contributie mare la crearea 
si mai apoi organizarea “Refugiului Carpatilor” sub 
coordonarea lui Vlad in vremea cand acesta se afl a in 
slujba lui Iancu de Hunedoara. Asa se face ca in mo-
mentul in care Vlad devine domnitorul, Vlad Tepes, 
acesta vine in vizita, trecand in revista toate fortare-
tele din “Refugiul Carpatilor”. In aceasta incursiune 
Vlad Țepes este insotit de catre Harabor Corbeanu si 
de catre Boier Voica Dobrita, buni cunoscatori a cailor 
de trecere a muntilor catre Transilvania. Voica Dobri-
ta cunostea bine traseul de pe paraul Susita - Straja - 
Dealu Babii - Merisor - Hateg, iar Harabor Corbeanu 
cunostea bine atat accesul spre Tara Hategului prin 
raul Harabor - La tabla - Dealu Babii - Menor - Hateg 
cat si accesul direct pe fi rul apei Jiului prin Bumbes-
ti - Lainici - Polatiste - Livezeni - Petrosani - Hateg. 
Primele doua trasee erau strategice si greu accesibile 
pentru necunoscatori, iar cel de-al treilea era un traseu 
cunoscut folosit si de catre romani.Fiul lui Hărăbor 
Corbeanu si continuatorul acestuia, Radu Corbeanu 
sunt remarcați de catre domnitorii: Basarab IV cel 
Tanar (1477 - 1482), Vlad Calugarul (1482 - 1485), 
Vlad Vladula (1485 - 1488), Vladislav (1488 - 1495) 
si Radu cel Mare (1495 - 1508).In anul 1480 pentru 
merite deosebite Basarab IV cel Tânar ii acorda lui 
Radu Corbeanu demnitatea de Postelnic la Curtea sa, 
demnitate ce o va pastra si sub ceilalti domnitori.Radu 
Corbeanu mosteneste de a tatal sau Harabor Corbeanu 
si de Ia bunicul sau Harabor Corbu mestesuguI dresa-
rii corbilor si soimiIor pentru transmiterea mesajelor 
in timp de lupta si pentru vanatorile organizate in timp 
de pace Ia curtea domneasca.Radu Corbeanu primes-
te misiunea de a strange dijmele domnesti (5) pentru 
acoperirea cheltuielilor militare, in zona subcarpatica 
cuprinsa intre Olt si Dunare. Mai apoi Radu Corbeanu 
fi ind cinstit devotat stapanirii, dar mai ales pentru cu-
rajul si vitejia cu care apara fortaretele din “Refugiul 
CarpatiIor” a fost numit in functia de PosteInic(6) Ia 
curtea domneasca.Odata cu demnitatea de postelnic, 
Radu Corbeanu a primit si o mosie in Cartucesti, zona 
Oltului inferior, unde a intemeiat asezarea Corbenilor 
dupa numele Corbeanu. In jurul anului 1480, Radu 
Corbeanu se instaleaza Ia Corbeni, lăsând în Harabor 
pe fi ul sau Radu, care primeste in aceasta perioada 
functia de Dijmar(7) intre Jiu si Dunare. Pe acesta iI 
gasim in continuare cu numele de Radu Dijmaru.Cel 
de al doilea fi u al lui Radu Corbeanu, Pătru Corbea-
nu, a primit misiunea sa-l ajute pe frateIe sau Radu 
la strangerea dijmelor domnesti in zona dintre Jiu si 
hotarele Manastirii Tismana, avand resedinta Ia for-
tareata din Polata. Patru este considerat stramosuI Si-
chitiilor si al Romanestilor, familii cunoscute si azi 
in zona Gorjului.Ion Corbeanu, ceI de al treilea fi u al 
Iui Radu Corbeanu, primeste misiunea de a strange 
dijmele catre curtea domneasca in zona dintre Olt si 
Jiu.Ion Corbeanu are trei fi i: Serban, care este stra-
mosul Serbanilor si al SerbanestiIor; Stanciu care este 
stramosuI StanciulestiIor, al PatrascoiIor si ai celor ce 
poarta numele de Benga; Vîlcu este cel de al treilea 
fi u al lui Ion Corbeanu si stramosul Vilculestilor si 

al Beuranilor, familii ce populeaza si in prezent zona 
Hărăborului.

Din acest moment vom urmari evolutia arbo-
relui pe linia ce pleaca de la Radu Dijmaru, fi ul lui 
Radu Corbeanu.Radu Dijmaru (1510 - 1580) instalat 
cu resedinta in zona de sud a Haraborului pe teritoriul 
actualului sat Arsuri, a mostenit toata baza materiala, 
casa, dependinte si pamant de Ia tatal sau Radu Cor-
beanu. Datorita functiei de dijmar el va fi  denumit in 
continuare Radu Dijmaru, nume ce va fi  transmis pes-
te veacuri generatiiIor urmatoare pana in zilele noas-
tre. El furnizeaza corbii si soimii dresati Ia curtea Iui 
Petru cel Tanar.Radu Dijmaru are un singur fi u, care ii 
poarta numele tot de Radu Dijmaru (1540* - 1596*) 
care mosteneste baza materiala si functia de Dijmar 
de Ia tatal sau. Din casatoria sa au rezultat trei fi i: Sta-
icu, Oprea si Dumitru.Staicu Dijmaru (1572 - 1620) 
mosteneste de Ia tatal sau baza materiala necesara 
desfasurarii activitatiIor legate de colectarea dijmei 
domnesti, dupa cum si functia de Dijmar. Are un sin-
gur fi u, tot Staicu Dijmaru (1614* - 1670*).Cel de al 
doilea fi u al lui Radu Dijmaru este Oprea, din care 
descind Oprisestii, familie foarte importanta in zona.
Despre cel de al treilea fi u al lui Radu Dijmaru nu se 
stie decat ca se numea Dumitru, neavand descendenti.
Este momentul sa facem mentiunea ca sub presiunea 
evenimentelor, Tarile Romane isi pierd tot mai mult 
libertatea de actiune, astfel ca dupa 1526 se stabiIeste 
obligatia de a furniza ajutor militar Portii Otomane. 
Asa se explica faptul ca in cursul sec. XVI domnii 
Tarii Romanesti si ai Moldovei au aparut in diverse 
campanii alaturi de turci, care, cu aceasta ocazie au 
pus Ia punct un puternic mecanism de exploatare eco-
nomica a Tarilor Romane. Acest mecanism a devenit 
o realitate apasatoare prin aceea ca dijma (haraciul) 
de Ia suma de 10000 de ducati s-a ridicat dupa anul 
1540 Ia 50000 de ducati, pentru ca spre sfarsituI seco-
lului sa creasca intre 60000 si chiar Ia 100000 ducati.
Sporul masiv al haraciului indica gradul de dependen-
ta politica a Tarii Romanesti fata de Inalta Poarta.Pe 
Ianga acest tribut, se plateau si peschesuriIe, darurile 
catre Sultan si dregatorii sai, care cu vremea au depa-
sit cu mult valoarea tributului (haraciului). Alaturi de 
aceasta, Poarta a impus un sistem comercial apasa-
tor potrivit caruia o parte considerabila din produsele 
cerealiere si din cele animaliere sunt destinate apro-
vizionarii Istanbulului si armatei otomane, in situatia 
in care vanzarea acestor produse pe alte piete era in-
terzisa.Granele si animalele sau produsele animaliere 
solicitate erau achizitionate in centrele de achizitie 
din interiorul tarii. Un astfel de centru era organizat 
de catre Haraboreni si descendentii lor in zona Ha-
raboruIui (8) inca de pe vremea Iui Radu Corbeanu.
Centrul de achizitie si depozitare al Haraborenilor 
afl at pe teritoriul actualului sat Arsuri (partea sudica 
a locaIitatii Haraboru) se compunea in principal din 
gropi special amenajate, bine mascate, jitnite (ma-
gazii speciale), hambare din nuiele si vase mari din 
Iemn. Cele mai sigure au fost gropile, pentru ca erau 
ferite de vederea hoardelor si chiar a iscoadelor aces-

tora. In aceste depozite se pastra graul, orzul, meiul, 
ovazul, secara si hrisca pentru hrana animalelor si a 
oamenilor. Pregatirea terenurilor pentru agricultura 
se facea in special prin defrisari, desteleniri cu to-
porul, sapa si focul, creandu-se asa zisele Runcuri, 
denumire pastrata si in prezent in zona.O caracte-
ristica a centrului din Harabor era pozitia sa intr-
o zona de munte greu accesibila si cu imprejurimi 
din paduri de stejar dese. Raul Harabor era renumit 
prin bogatia de peste. Conform Bibliografi ei de Ia 
poz. 6 pag. 69, secretarul Iui Petru Cercel, Franco 
Sivor mentioneaza soimii romanesti de Harabor ce 
trebuiau trimisi Sultanului si Curtii sale.Revenind 
in continuare Ia arborele genealogic, facem menti-
unea ca Staicu Dijmaru (1572 - 1620), avand un rol 
important pe linia strangerii darilor, este vizitat de 

catre Mihai Viteazul, care a dorit sa recunoasca dru-
mul strategic “Pasul Valcanului” prin Harabor pentru 
a trece mai apoi cu ostirea in Transilvania, dupa cum 
si locul de obarsie al sotiei sale Stanca al carei tata 
era fi ul lui Radu Corbeanu nascut in Harabor si apoi 
improprietarit in Cartuciesti devenit Corbeni. In me-
moria acestei vizite, in anii 1937 - 1938 a fost ridicat 
un frumos monument in punctul Poiana lui Mihai Vi-
teazul, monument ce constituie in momentul de fata 
un interesant punct turistic.Se cuvine sa amintim ca 
de fi nantarea si de edifi carea acestui monument s-au 
ocupat in mod deosebit Av. Ion Lupulescu (Nelu) dis-
parut in razboiul din 1940 – 1945, ajutat de catre un 
colectiv compus din Dr. Constantin Lupulescu (fra-
tele Iui Nelu), Ion (Nelu) Patrascoiu - invatator si 
loan Dijmarescu, preot paroh al Parohiei Schela pe 
raza careia se afl a monumentul Iui Mihai Viteazul.In 
perioada de dupa domnia Iui Mihai Viteazul obser-
vam dependenta tot mai mare de turci, iar Ia tronul 
Tarii Romanesti o succesiune de domnitori numiti de 
catre turci. Printre acestia amintim pe Radu Serban 
1601 - 1611; Radu Mihnea 1611 - 1616; Alexandru 
Ilias 1616 - 1618; Alexandru IV Coconul 1623 - 1627; 
Leon Toma 1629 - 1632; Matei Basarab 1632 - 1654 
- trece in Ardeal prin pasul Valcan pe traseul lui Mihai 
Viteazul poposind in zona Haraborului fi ind insotit 
de Staicu Dijmaru (1614* - 1670); Constantin Serban 
1654 - 1658; Gheorghe Ghica 1658 - 1659; Constan-
tin Brancoveanu 1688 - 1714; Stefan Cantacuzino 
1716 -; Nicolae Mavrocordat 1719 - 1730; Constan-
tin Mavrocordat 1730 - 1745; 13 voievozi cu tronul 
cumparat 1741 - 1761; Stefan Racovita 1761 - 1764. 
In aceasta conjunctura istorica rolul descendentilor 
Haraborenilor s-a rezumat in special Ia a colecta birul 
pentru poarta Otomana. Centrul de colectare din Ha-
rabor este condus de Staicu Dijmaru (1614* - 1670) 
care are un succesor Radu Dijmaru 1661* - 1707, 
cu mostenitori:- Lupu stramosul Lupulestilor; Vasile 
mort in copilarie; Draghici preot; Vasile si Staicu Dij-
maru (1702* - 1786) cel care a urmat la conducerea 
centrului de colectare din Harabor, a fost mazilit (9) 
impreuna cu fi ul sau Lapadat Dijmaru. Acesta este 
motivul pentru care in continuare descendentii Dij-
marilor vor fi  numiti si Mazili.

***
Dupa Constantin Brancoveanu, pentru Tara 

Romaneasca a urmat o perioada de mare instabilitate 
datorita neincrederii turcilor in loialitatea domnito-
rilor romani, desi majoritatea au fost pusi in tron de 
catre ei. 

Dupa Constantin Brancoveanu, pentru Tara 
Romaneasca a urmat o perioada de mare instabilitate 
datorita neincrederii turcilor in loialitatea domnito-
rilor romani, desi majoritatea au fost pusi in tron de 

Despre îndeletnicirea prinderii și dresării Corbilor și a Șoimilor, meșteșug lăsat din tată-n fiu de către 
Hărăboreni (1), legenda spune că exista încă de pe vremea voievodului Litovoi în jurul anului 1247 (2). 
Litovoi folosea Corbii și Șoimii dresați pentru transmiterea mesajelor privind mișcările potențialilor 

năvălitori, după cum și pentru vânătoarea de păsări.

Prof. Dr. Ing. Ion DIJMARESCU
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catre ei.Se intalnesc situatii in care in 28 ani (1741 - 
1769) s-au succedat Ia tronul Tarii Romanesti 13 vo-
ievozi, toti trebuind sa plateasca pentru cumpararea 
tronului sume enorme, sau cazuri in care un domnitor 
domneste in 15 ani de sase ori (Constantin Mavro-
cordat).Intre 1761 - 1821 sapte domnitori fanarioti au 
fost decapitati de catre turci mai ales pentru lipsa de 
Ioialitate in ceea ce priveste plata birului. In acest cli-
mat de totala neincredere, s-a ajuns in situatia in care 
turcii trimiteau direct cete de ostasi sa incaseze birul 
de Ia tarani sau de Ia centrele de colectare, centre care 
functionau inca de pe vremea Iui Vlad Tepes. Printre 
acestea si in directa Iegatura cu lucrarea de fata men-
tionam Cetatea Bumbesti, manastirea Visina, care 
erau centre principale in zona Subcarpatilor intre Jiu 
si Dunare. In afara de acestea, care erau cunoscute de 
catre turci, se mai afl au si Pestera, Peretii Bratcului si 
Haraboru centre in care se constituiau rezervele stra-
tegice si pe care turcii nu le cunosteau dar banuiau ca 
exista. De mai multe ori au incercat turcii sa o gaseas-
ca pe cea de la Harabor, dar padurile dese de stejari si 
vitejia Haraborenilor au facut sa esueze toate aceste 
incercari. Pentru a putea sa cucereasca acest punct 
strategic, turcii au folosit un truc, imbracandu-se in 
costume de femei si bine inarmati au intrat prin punc-
tul denumit si azi Gruiul Muierilor intr-o zona in care 
Haraborenii erau adunati Ia hora in punctul denumit 
Hotar si au omorat majoritatea oamenilor care se 
afl au acolo.Legenda spune ca un singur baiat si o fata 
au scapat vii din macel. Cei doi au fost urmariti de 
un turc, caruia necunoscand drumurile ascunse prin 
paduri si vai accidentate, i s-a rupt saua calului pe o 
panta abrupta, el cazand intr-o prapastie. De atunci 
pastram pana azi numele de Piscul cu Saua si Gruiul 
Calului cunoscute in actualul sat Arsuri.Dupa acest 
macel teribil, turcii au pradat depozitele de alimente 
ale Haraborenilor si au dat foc zonei de sud a aseza-
mantuIui Harabor. Aceasta parte de sat a ars impreu-
na cu toate bunurile, casele, padurile, transformand 
intreaga zona intr-o pustietate. Au ramas in viata cei 
ce erau pIecati cu treburi in departare si batranii ple-
cati Ia munte cu vite sau Ia pescuit sau Ia prins corbi 
si soimi.Supravietuitorii s-au refugiat pentru multa 
vreme in satele vecine, iar descendentii lor au revenit 
dupa aproape 100 de ani reIuandu-si indeletnicirile 
de crescatori de animale si dresori de corbi si soimi 
pentru curtea domneasca.Partea din Harabor incendi-
ata a capatat numele de Arsuri, denumire pastrata si 
in prezent, si se afl a in continuarea satului Harabor pe 
teritoriul actualului sat Arsuri.Din momentul incen-
dierii, familia Dijmaru, care organiza apararea zonei 
de prada invadatorilor, a fost mazilita iar descendentii 
au capatat si numele de Mazili pentru cel putin sase 
generatii.Dupa evenimentele tragice prin care a trecut 
partea de sud a Haraborului, zona a ramas pustie o 
buna perioada de timp, urmele depozitelor de hrana 
pentru rezervele armatei au disparut, indeletnicirea 
Haraborenilor de a dresa corbi si soimi a disparut 
dupa cum si misiunea de a aduna birul pentru turci 
a fost suspendata. Au ramas doar numele celor care 
adunau Dijmele Domnesti, Dijmarii si cele ale des-
cendentilor acestora, Mazilitii, Dijmarii Mazili, iar 
dintre acestia, cei care traiesc azi cu numele Dijmares-
cu, pierzandu-si cel de al doilea nume de Mazilu, care 
in timp a devenit porecla.De la Lapadat Dijmaru care 
a fost mazilit in 1793, Staicu Dijmaru 1785 -1838 a 
preluat si numele de Mazilu devenind Staicu Dijmaru 
Mazilu.Fiul acestuia, Dumitru Dijmaru Mazilu 1828 
– 1868, se casatoreste cu Catinca dupa revenirea in 
vechiul asezamant al Dijmarilor, infi intand actualul 
sat Arsuri. Alaturi de el revin si multi altii printre care 
si Arsureanu, cel care nu a parasit satul ramanand 
singur intr-o zona de foc unde si-a ridicat un bordei. 
Acest loc poarta si azi denumirea de Arsura. Ultimul 
descendent al familiei a fost Ion Arsureanu decedat 
in jurul anilor 1930 – 1940.Dupa reinfi intarea satului 
Haraboru sub numele de Arsuri intalnim aproximativ 
urmatoarea structura a populatiei:- Dijmaresti situati 
in zona centrala a satului in fosta casa a Iui Harabor 
Corbu, actuala casa a preotului loan D. Dijmarescu 
si in alte zone ale satului.- Patrascoiu, familii foar-
te numeroase, dominante in imprejurimi, populeaza 

tot satul, descendenti din Patrascu nepotul Iui Ion 
fi ul Iui Radu Dijmaru (1540 - 1596).- Benga, frate 
cu Patrascu, este stramosul celor care poarta numele 
de Benga.- Oprisescu, descendenti din Oprea fi ul lui 
Radu Dijmaru (1540 - 1596).- Serban, descendenti 
din Ion fi ul Iui Radu Corbeanu (1480).- Lupulesti, 
descendenti din Lupu fi ul Iui Radu Dijmaru (1661 
- 1707).- Braete, descendenti din Braia nepotul Iui 
Radu Dijmaru (1661* - 1707)Zona Haraborului, asa 
cum am mai pomenit anterior, este traseul prin care 
trece drumul strategic ce leaga Oltenia cu Transilva-
nia, iar pe acest traseu a fost infi intata prima vama in 
teren greu accesibil Ia punctul “Tabla”. Acest punct 
vamal a fost denumit Schela iar primii vamesi au Iuat 
numele de Schileri, nume foarte raspandit in zona de 
munte a comunei Schela.Apoi a urmat descoperirea 
si exploatarea zacamantului de antracit (carbune cu 
puterea calorica cea mai mare), zacamant ce poarta 
denumirea de Schela, dupa cum si formatiunea ge-
ologica in care este cantonat acest zacamant este 
cunoscuta in toate tratatele de specialitate sub denu-
mirea de “formatiunea de Schela”.Amintind pe Ianga 
acestea si de argilele refractare tot din zona Schela, 
socotim ca sunt sufi ciente argumente pentru care co-
muna sa poarte denumirea de Schela in detrimentul 
denumirii de Haraboru (denumirea istorica).Reve-
nind in prezent, se cuvine sa reamintesc aici ca daca 
unchiul nostru, Generalul Nicolae Patrascoiu, eroul 
de Ia Jiu, nu ar fi  cercetat arhive greu accesibile oricui 
si daca nu mi-ar fi  trimis o scrisoare pe care o pastrez 
cu piosenie, scrisoare care contine si arborele genea-
logic, eu nu as fi  abordat un astfel de demers.In me-
moria stradaniilor sale, am continuat cu modesta mea 
posibilitate aceasta opera de sufl et. Fie ca Dumnezeu 
sa-l rasplateasca pentru acest bine facut generatiilor 
urmatoare.In prezent, casa care poarta atat de multa 
istorie este pastrata in bunastare dar nelocuita. Din 
obiectele stravechi mai putem vedea o usa din Iemn 
masiv care se presupune ca ar fi  slujit si pe vremea 
Corbenilor, restul este numai Legenda.Mie, ma rog 
lui Dumnezeu sa-mi dea sanatate si putere sa ridic 
impreuna cu ceilalti o cruce in memoria celor care 
s-au jertfi t pentru binele urmasilor, chiar pe locul 
unde a inceput povestea Haraborenilor.

NOTE1) Numele Haraborenilor este luat de la 
denumirea raului Harabor, afl uent pe partea dreapta a 
Jiului despre care se spunea ca inca din epoca romana 
era considerat ca varianta strategica de legatura intre 
Tara Hategului, Dunare si Marea Neagra prin Pasul 
Valcanului, Paraul Diului, Paraul Haraborului, fi rul 
Jiului, Dunare, Marea Neagra. Haraborul izvoraste 
de sub coama varfului Valcan in punctul denumit, „la 
tabla” si se varsa in Jiu in satul Sambotin apartinator 
Comunei Schela, Jud. Gorj.2) In anul 1247 Voievodul 
Litovoi participa cu fortele sale militare la actiunile 
de respingere a invaziei mongolilor. Romanii de pe 
Jiul Superior sub voievodul Litovoi in anul 1272 re-
fuza sa mai trimita tribut regelui ungar. Represiunea 
acestuia face ca Litovoi sa piarda lupta si moare in 
anul 1277; urmat la tron de catre fratele sau Barbat. 
Acesta sub amenintarea represaliilor reia plata tribu-
tului catre regele ungar. Acest lucru continua pana 
in anul 1330 cand Basarab I invinge in batalia de la 
Boisoara Caineni Lovistea armata lui Carol Robert, 
victorie la care a contribuit si schimbul de mesaje a 
posturilor de observatie a miscarii armatei ungare, 
schimb asigurat de corbii si soimii proveniti din Zona 
Haraborului.3) Harabor Corbu datorita relatiilor bune 
la Curtea lui Mircea cel Mare reuseste sa limiteze ho-
tarele Manastirii Tismana a caror extensiune viza ca 
limita rasariteana apa Jiului. In acest mod zona Hara-
borului si zona Jalesului au ramas in afara domeniilor 
Manastirii Tismana.4) Vlad Tepes fi ul lui Vlad Dra-
cul voievod al Tarii Romanesti si Duce de Almas si 
Fagaras avand relatii bune cu Iancu de Hunedoara ac-
cepta din partea acestuia misiunea de aparare a sudu-
lui Transilvaniei in timpul asediului Belgradului. In 
acest scop pune in aplicare un plan de aparare denu-
mit ,Refugiul Carpatilor’ prin care urma sa foloseasca 
la maximum avantajul prin care muntii Carpati ar pu-
tea sa fi e folositi drept scut de aparare in ccea ce urma 
sa fi e razboaiele cu turcii. Asa se face ca in zonele 

de munte au fost construite depozite de 
hrana, armament si chiar adaposturi, mai 
ales in pesteri pentru batrani, femei, copii si soldati in 
timp de iarna. In acest mod apar adevarate fortarete in 
partea de sud a Carpatilor in special intre Olt si Duna-
re cum ar fi : Pestera Muierilor, Pestera Peretii Brat-
cului, Cetatea Bumbesti, Manastirea Visina, Valea 
Haraborului, Catacombele Susita Seaca, Fortareata 
Polata (Dracului din Polata). Blahnita, Pesterile Tis-
manei, Celei, Baia de Arama, Herculane, Portile de 
Fier etc. Legatura dintre fi ecare unitate din ,Refugiul 
Carpatilor’si castelul Huniazilor de la Hunedoara era 
facuta cu ajutorul Corbilor si a Soimilor dresati, pro-
veniti de la Haraboru din deja cunoscuta crescatorie 
a lui Harabor Corbeanu. In anul 1456 moare Hunyadi 
(Iancu de Hunedoara) iar Vlad Tepes se urca pe tro-
nul Valahiei incercand sa o disciplineze prin teroarea 
tepei. Cu aceeasi arma teribila isi indreapta atentia 
catre turci care cereau tribut peste 500 tineri pe an si 
sume imense de bani. In aceste conditii Vlad Tepes se 
decide sa-l infrunte pe Mahomed II care cu o armata 
mai mare ca cea cu care a cucerit Constantinopolul 
porneste spre Valahia. Vlad Tepes porunceste ca ba-
tranii, femeile si copii sa fi e adapostiti de urgenta in 
refugiile din Carpati aplicand turcilor tactica luptelor 
de hartuiala de-a lungul padurilor pe unde acestia tre-
ceau. In noaptea de 16 iunie Vlad Tepes travestit in 
ofi ter turc patrunde cu cativa oameni si ei deghizati 
pana la cortul sultanului pentru a-i ucide. Gresind 
cortul ei au reusit sa ucida doar un ‚pasa’.Scapand cu 
viata din invalmaseala produsa. Vlad Tepes ataca in 
dimineata urmatoare armata Otomana si reuseste sa o 
alunge peste Dunare. Dupa retragerea sultanului a ur-
mat o perioada tulbure pentru istoria Tarii Romanesti 
in care se infruntau cei doi frati. Vlad Tepes si Radu 
cel Frumos cu sprijin turcesc. Spre deosebire de Vlad 
Tepes, Radu cel Frumos oferea boierilor pacea si pri-
etenia cu sultanul. Acestia il parasesc rand pe rand 
pe Vlad Tepes trecand in tabara lui Radu cel Frumos 
care urmeaza la Scaunul Tarii Romanesti de la 15 au-
gust 1462 pana in noiembrie 1473.In octombrie 1462 
Vlad Tepes trece in Transilvania unde este arestat de 
catre Matei Corvin si tinut in inchisoare 12 ani. La 8 
noiembrie 1476 revine in forta pentru numai o luna 
rastoarna de la domnie la Targoviste pe Laiota Ba-
sarab. O alta legenda pomeneste despre vizita facuta 
de catre Vlad Tepes boierului Voica Dobrita la casa 
acestuia din Dobrita unde a poposit o vreme facand o 
incursiune de recunoastere a traseului Pasului Valean 
prin Valea Haraborului. Cu aceasta ocazie a facut si o 
trecere in revista a fortaretelor construite de catre el 
(Refugiul Carpatilor) din porunca lui Iancu de Hune-
doara in slujba caruia se afl a inainte de a fi  domnitor 
al Tarii Romanesti. Acest ‚refugiu al Carpatilor’ avea 
sa joace un rol deosebit in razboaiele de aparare con-
tra invaziei turcilor.5) In virtutea functiei militare de 
comandant suprem al armatei Domnitorul percepea 
birul sau dijma domneasca pentru acoperirea cheltu-
ieilor cu armata, sau pentru rascumpararea pacii prin 
tributul impus de puterile straine. Aceste biruri erau 
materializate si prin prestatii de munca sau dari in na-
tura, dijme, ceea ce reprezentau cote din principalele 
produse agricole, produsele oieritului, stuparitului, 
vinaritului etc.6) Printre principalele dregatorii la 
curtile domnesti erau: marele paharnic, marele stol-
nic, marele postelnic functie indeplinita si de Radu 
Corbeanu.7) Dijmar – persoana care strange dijmele. 
Dijma – dare catre proprietar sau catre stat percepu-
ta de catre acestia in calitate de stapani feudali de la 
producatorii directi in functie de suprafata de pamant 
primita in folosinta. Dijma reprezenta a zecea parte 
din produsele principale obtinute de catre producatori 
pe suprafata avuta in folosinta.8)Arborele genealogic 
al Haraborenilor si al descendentilor acestora pe linia 
Dijmarilor si mai apoi a DijmarestiIor din zilele noas-
tre, proveniti din Mazili adica din cei care au fost ma-
ziliti de catre turci.9) Mazilire - scoaterea din func-
tie a unui domn sau a unui inalt demnitar.Informatia 
notata cu * este aproximativa provenind din spusele 
batranilor. Principala sursa fi ind excelentul povestitor 
Constantin Oprisescu din Hurez ,Omul cu memoria 
exceptionala’ caruia ii datoram o multime de infor-
matii din acest arbore. ,Dumnezeu sa-I odihneasca’

pag.39



Portal-MĂIASTRA          Anul VIII, nr. 3 (32)/2012
4545

     – Arde-l la tălpi pe bandit până-i faci pielea 
opincă! răsună ordinul ca dintr-un butoi al 
zdrahonului îngalonat către subordonatul de 
lângă uşă, rămas smirnă, cu ochii înfi pţi pe 
epoleţii şefului.
     – ’Nţeles, să trăiţi! răspunde la repezeală, 
aruncându-şi mâna la chipiu.
     – Dispari, Cotaibă, la datorie! se încruntă 
comandantul închisorii.
     Tablagiul iese în coridor, răcneşte şi el la 
alţii, prăpăstuindu-se la subsol, către „sala de 
distracţie”. În scurtă vreme i se aduce un tânăr 
parcă mai voinic decât el, pe care-l întind 
doi haidamaci pe un pat de fi er şi îl leagă de 
marginile acestuia.
     – Recunoşti că eşti spion american? tună 
micimanul.
     – Nu!..., se apără cel adus.
     – Foc automat, Droşcău! urlă Cotaibă, ceea 
ce însemna ca doi să lovească ritmic tălpile 
nefericitului.
     Urletele studentului schingiuit metodic 
au devenit nu peste multă vreme horcăieli 
amestecate cu scâncete de copil, până când 
doar câte un zvâcnet al muşchilor mărturisea că 
tânărul încă nu şi-a dat duhul.
     Lepădat în celulă dintr-o pătură zoioasă, unul 
din cei care l-au cărat a precizat cu autoritate:
     – Cine se atinge de bandit e spion american.
     Oamenii, cei care puteau sta în picioare, s-au 
uitat unii la alţii, neîndrăznind să se mişte de 
la locurile lor. Peste un minut însă, un bătrân 
a venit lângă tânăr, vorbind cu glas limpede şi 
înfi orându-i pe ceilalţi:
     – Eu dacă mor vreau să trec dincolo ca om şi 
nu ca un dobitoc. Asta vor să facă din noi, după 
chipul şi asemănarea lor…
     Umbrele condamnaţilor, abia purtându-se, 
l-au înconjurat pe cel întins pe ciment, l-au 
ridicat cu anevoie şi au încercat să-l oblojească. 
Mai târziu, în liniştea celulei, s-a auzit glasul 
studentului:
     – Mamă…, mamă…., de ce m-ai adus pe 
lume?...
     – Acesta-i abia începutul, băiete, încă nu te 
văieta…, îi vorbi bătrânul de lângă el.
     – Vreau să mor…, părea să nu-l audă tânărul.
     – Iar eu vreau să trăiesc, să ies de aici şi să 
mărturisesc, să audă o lume întreagă.
     – Prostii…, aici ne putrezesc ciolanele…
     – Iartă-l, Doamne, pe prostul acesta, că 
nu ştie ce spune, se roagă moşneagul, şi nu-l 
lăsa să cadă în deznădejde, că-i păcat ce nu se 
iartă…
     Se lăsă o linişte atât de mare, că se putea auzi 
răsufl etul unora, trecuţi de mai multe ori prin 
„sala de distracţie” a caraleilor, iar peste câtâva 
vreme câte un oftat peste nişte şoapte care s-au 
prelungit până târziu în noapte.
     A doua zi, dis-de-dimineaţă, Cotaibă a intrat 
în celulă, s-a crăcănat şi a zbierat ca de obicei:
     – Banditul să vină la mine!
     – Studentul nu poate umbla după ce i-aţi 
făcut ieri, vorbi fără frică acelaşi bătrân.
     – Cum a ajuns în pat, dacă nu poate umbla, 
tâlharule? cade întrebarea ameninţător.
     – Eu l-am adus până aici…, i se răspunde 
liniştit.
     – Eşti spion american, marş la comandant, 
tâlhar împuţit!
     Pe coridor i se porunceşte să meargă în patru 
labe. Omul refuză, spunând că doar animalele 
umblă în felul acesta. E buşit din spate şi ţinut 
într-o bătaie cu picioarele până la uşa lui Hâncu.
     – Să trăiţi! asta-i putoarea care… şi mai şi 
comentează…
     – Popă, i se adresează şeful, în vreme ce 
acesta se ridică, ia spune cine-i Dumnezeul tău?
     – Cel Căruia mă închin, Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh, Treimea cea de o Fiinţă, e senin deţinutul.
     – Vezi că eşti prost ca noaptea! îl repede 
Hâncu. Eu sunt Dumnzeul tău, mă! Încă n-ai 
priceput asta, răspopitule? Şi dacă-i tot să fi m 

trei, apoi îs eu, ăsta de lângă uşă şi cel de pe 
coridor! Auzi, mă?
     – De ce lăsaţi să-şi bată joc satana de dvs, îl 
înfruntă cu privirea preotul. Chiar astăzi…
     – Cotaibă! ţipă Hâncu. Una şi bună!
     Subordonatul face un salt şi-l izbeşte pe 
părintele Teodor între omoplaţi, făcându-l să se 
prăbuşească la podea. 
     – Nu ţi-ai pierdut îndemânarea, potlogarule, 
îl alintă şeful. Du-l de aici pe bandit şi spune-le 
că aşa păţesc cei care-i ajută pe spioni. Cotaibă! 
Să mi-l pui la morişcă pe ăla, să borască din el 
şi laptele supt de la mă-sa!
     Bătrânul azvârlit pe jos, studentul luat pe sus 
şi uşa zâvorâtă cu sunet de metal hârbuit.
     – Doamne, ce ţi-au făcut, taică, gealaţii 
ăştia? se apleacă asupra lui un bărbat între două 
vârste. Vedeţi dacă am fost laşi şi dezbinaţi? 
Asta o să ne omoare, v-am spus eu…, le 
reproşează celorlalţi.
     – Mai întâi o să se întâmple cu cei doi zbiri, 
la unul îi intră şarpele în casă chiar azi…, dar 
să nu vă bucuraţi…, vorbi cu greutate părintele. 
Apoi mai bolborosi ceva auzit doar de cel de 
lângă el.
     Îndată l-a aşezat în pat, eliberând locul, 
gândindu-se că peste o vreme o să fi e adus 
studentul, dacă o să reziste…
     În vreme ce Cotaibă împreună cu alt călău 
îl făceau morişcă pe Teofi l, Hâncu a primit un 
telefon, după care s-a dus glonţ acasă, găsindu-
şi nevasta în pat cu un individ necunoscut. I-a 
împuşcat fără să clipească, păstrându-şi ultimul 
cartuş pentru el. Vestea se răspândi în oraş şi 
printre subordonaţi cu iuţeală. Cotaibă ieşi din 
tură întors pe dos, oprindu-se la prima crâşmă. 
S-a ridicat într-un târziu, cumpănindu-se şi 
constatând în gura mare că:
     – Viaţa asta-i o tâmpenie!...
     A doua zi a fost găsit în pârâul de alături 
cu ţeasta spartă şi cu gâtul rupt. Nu s-a putut 
afl a dacă a căzut ori a fost ajutat să ajungă 
pe prundul de jos, timp în care bătrânul i-a 
anunţat pe colegii de celulă că au rămas orfani, 
măsurându-şi cuvintele parcă. O să fi e linişte 
câteva zile, apoi urgia o să vină iar.
     – Numai că eu n-am s-o apuc…, adăugă. 
Poţi să le scoţi acelea…, vorbi către cel care-l 
ajutase.
     – Omul aduse dintr-un colţ, după ce a mişcat 
o bucăţică de zid, un băţ de chibrit, un fragment 
dintr-o cutie şi o vărguţă cât o lumânare, dându-
le la iveală dintr-o hârtie maro. Ceilalţi s-au 
strâns în jurul lor şi când bătrânul a dat din 
cap, celălalt a aprins chibritul şi apoi capătul 
vărguţei care sfârâi solemn, trecând-o în palma 
părintelui.
     – Dumnezeu să-l ierte! rosti cineva.
     Gloata repetă cuvintele, fi ecare făcându-şi 
cruce. Îndată acelaşi deţinut a început să cânte 
„Veşnica pomenire”. Glasul lui i-a mobilizat 
din nou pe ceilalţi şi în curând celula răsuna de 
cântare, care, ca-ntotdeauna, aşezase inimile 
una lângă alta, unii izbucnind în plâns. N-a 
durat mult şi zăvorul a spart cântarea, pentru ca 
scârţâitul discordant al balamalelor să fi e urmat 
de o voce cunoscută a celui ce se purta ceva mai 
omeneşte cu ei:
     – Ce v-a apucat, mă? Nu vi-i bine?
     – A murit părintele nostru, i s-a răspuns.
     – Să fi e linişte, că vă ia mama dracului! îi 
apostrofează, închizând uşa în urma lui.
     Liniştea coborâtă ca o piază-rea a durat până 
a doua zi. Studentul, ajutat să-şi vină-n fi re, i-a 
bucurat, dar i-a şi întristat, căci tânărul a început 
de dimineaţă să bolborosească lucruri cu totul 
de neînţeles, pentru ca mai târziu cineva să-şi 
dea seama că s-a petrecut ceva cumplit:
     – Păcat de tinereţile lui, săracul!... Ăştia l-au 
nenorocit pe toată viaţa, de-o ieşi viu de aici…
    – Toţi suntem în aceeaşi oală, observă un 
bărbat scund cu voce de bariton.
    – Mi-a zis părintele că o să ieşim cu toţii, 
după ce-o să trecem încă printr-o durdură, aşa 
că ţineţi-vă bine, le destăinuie inginerul care îl 
ajutase.
     Bolboroseala lui Teofi l s-a transformat de la 
o vreme în vorbe aruncate alandala. Dintr-odată 
a început să râdă, pentru ca apoi să dea într-
un hohot de plâns ca la mort. Când a tăcut, a 
început să se legene şi a ţinut-o aşa până a venit 
alt comandant. În dimineaţa aceea au intrat în 
celulă doi bătăuşi, răcnind:
     – Adunarea faţă-n faţă!
     Studentul a început să-şi dea cu pumnii-n 
cap, strâmbându-se groaznic.
     – Ce-i cu banditul? răsună o voce spartă.
    – A sărit de pe fi x, tovarăşe căpitan, îi 
răspunde inginerul.
     – Eu îs majur, boule, şi-s mai mare aici ca un 
căpitan! îl informează caraleul, ceva mai blând. 
Rândul ăsta îl loveşte pe ăsta şi invers! revine 
la glasul de cazan dogit.
     Nu se mişcă nimeni, doar nebunul care 
începe să recite legănat: Trăiască partidul care 
ne hrăneşte/ Şi comandantul care ne iubeşte!..., 
repetând vorbele în continuare.

     Cei doi, afl aţi la capetele rândurilor, se reped 
să dea cu bastoanele pe unde se nimereşte. Până 
obosesc. Apoi se aude din nou răgetul:
     – Se execută ordinul dat!
     Oamenii încep să-şi dea câte o palmă, cu 
milă şi cu reţinere.
     –’Te-n mă-ta de bandit, asta-i bătaie?! se 
zborşeşte unul. Nu execuţi ordinul, nu primeşti 
haleală, criminalule!
     Ambii se dezlănţuie ca nişte fi are. Bat fără 
să ţină seamă de răcnete. Lovesc cu sete până 
ce-i dărâmă la ciment, lăsându-i în scâncetul 
studentului:
     – Mâine repetăm din nou mai cu viaţă! 
buhăluieşte unul.
     – Foaie verde baraboi, / Hai la horă câte 
doi…, îşi schimbă repertoriul spionul.
     Peste câteva minute bătăuşii se întorc, îl saltă 
pe nebun şi-l duc sus la noul comandant.
     – Porniţi înainte, tovarăşi!... cântă el, repetând 
versul până îl leapădă în biroul şefului.
     – A-ha-ha-ha! Tu eşti comandantul artileriei, 
ia o poziţie marţială.
     – Dar tu cine eşti? intră în joc Grobian, stând 
după birou.
     – Ce, nu mă cunoşti? Eu sunt Napoleon 
Bonaparte şi-ţi poruncesc să ai grijă de tunurile 
mele. Eu trebuie să câştig războiul! Ai înţeles?...
     – Ai să câştigi tu pe dracu’! îi răspunde 
ofi ţerul.
     – Acum să atace cavaleria! dă ordin nebunul. 
Tunurile trag peste cavalerie! Bum!... Bum!... 
Bum!...
     – Colţun! urlă Grobian. Ia-l de aici şi să nu-l 
mai văd pe tolomacul ăsta!
     Luat din nou pe sus, studentul recită: Foaie 
verde matostat,/Napoleon iar a câştigat. Bum!... 
Aruncat pe uşă, Teofi l cade pe ciment şi începe 
să se târască în patru labe înapoi spre uşă, se 
ridică şi, bătând darabana în tăblia de metal, 
strigă, repetând cât îl ţin puterile:
     – Stalin şi poporul rus/Libertate ne-au adus!
     Nu îndrăzneşte nimeni să-l oprească, iar 
studentul îi dă înainte până oboseşte. De 
acolo vine tot ca un căţel la pat, unde începe 
alt repertoriu: Foaie verde solz de peşte,/
Toată lumea azi vorbeşte/Că partidul e cu noi/
Şi-i trifoi cu patru foi! Ura!... Ura!... Ura!..., 
adormind cu ura-n sufl et.
     A doua zi vlăjganii s-au prezentat, punându-i 
iarăşi pe două rânduri, chiar şi pe cei ce nu se 
puteau ţine pe picioare.
     – Voi, ăştia, sunteţi nişte ţărani amărâţi, 
ceilalţi îs boieri exploatatori. Daţi-le la moacă, 
să vă ţină minte! îi asmute primul intrat.
    – „Cucurigu, boieri mari,/ Daţi punguţa cu 
doi bani!”
     – Taci, nebunule, că-ţi închid eu pliscul tot 
acum! îl ţistuieşte celălalt, apoi către osândiţi: 
Calcă-i în picioare, ţărane, să te văd ce poţi!
     Cum nu se mişcă nici unul, îi doboară, făcând 
spume la gură, şi sărind peste trupuri ca nişte 
haidăi nesimţiţi. În urmă, nebunul a tăcut şi a 
venit la camarazi să-i ajute, şoptindu-i fi ecăruia 
la ureche: Buba la mine, buba la tine… Mai 
târziu, unii au început să horcăie, alţii să plângă 
şi doar trei au călătorit printre paturi, alinându-
le celorlalţi, pe cât se putea, durerea. Studentul 
îi spunea acum fi ecăruia că „buba noastră o să 
treacă, a lor o să se lăţească…”
     În ziua următoare, au aşteptat cu spaimă 
să apară haidamacii şi când şi-au făcut apariţia, 
mulţi au crezut că acesta e sfârşitul. Numai 
că după ei au intrat alţii care s-au uitat la 
fi ecare deţinut olog, au schimbat între ei vorbe 
neînţelese, notând ceva într-un carnet şi uitându-
se din când în când la nebun, care, văzându-i 
pe cei doi, şi-a început repertoriul: „Cucurigu, 
boieri mari,/Daţi punguţa cu doi bani!” Nu s-au 
mai răcăduit la el. Ba, peste un ceas, au venit 
alţii şi i-au luat pe cei neputincioşi cu mare 
grijă, iar la amiază au primit altfel de mâncare. 
Ceva s-a schimbat. Peste o săptămână, când cei 
mai mulţi şi-au revenit, au început plecările. 
Nebunul a fost dat în grija unuia dintr-un sat 
apropiat, iar la ieşire, a răcnit cum o făceau 
caraleii:
     – Foaie verde matostat,/Napoleon iar a 
câştigat!
     – Ar trebui să-i rupem pliscul la banditul 
ăsta! crede unul.
     – Prea târziu te-ai trezit, constată Grobian. 
S-ar putea să-i facă de petrecanie cineva acasă.
     Teofi l a rămas mut tot drumul. S-a tot uitat 
undeva în zare. De vreo două ori a făcut cu 
mâna, de parcă ar fi  văzut o persoană cunoscută. 
Abia la capătul drumului, însoţitorul a îndrăznit 
să-l întrebe cam cu sfi ală cui i-a făcu semne.
     – Părintelui care a murit şi trăieşte, i-a 
răspuns, iar acum o să intrăm în ograda celor 
care trăiesc şi au făcut bine să moară demult.
     În faţa casei mama sa era cu un străin. 
Când şi-a recunoscut feciorul, s-a repezit să-l 
îmbrăţişeze.
     – Teofi le, dragul mamei! a răcnit ea, venindu-i 
în întâmpinare cu braţele date în lături.
     – Opreşte-te! i-a poruncit feciorul, după ce 
s-a apropiat. Ce-ai făcut cu tata?...

     Întrebarea a căzut ca un bolovan, strivind-o 
pe femeie şi îndepărtându-l pe însoţitor, care, 
după ce s-a văzut în drum, şi-a luat tălpăşiţa, 
fără să se mai uite înapoi. Maică-sa a dat să 
se smiorcăiască, s-a şters cu poalele şorţului, 
încercând să-l lămurească:
     – A venit ştire că s-a prăpădit, săracul…
     – Şi bogatul ăsta de dinaintea casei îi cel 
cu care te mârleai de pe vremea când eu eram 
mic şi mă trimiteai la joacă. Mata l-ai băgat 
pe tata în puşcărie, ca să-ţi fi e bine. Cu ce l-ai 
pârât pe omul cel mai blajin din sat? Că vrea să 
răstoarne regimul?... Mârşăveniilor!...
     I-a întors spatele şi a ieşit înapoi în drum, 
uitându-se la cei câţiva oameni strânşi la poarta 
unui vecin. Şi-a ridicat privirile la cer, recitând 
parcă un text învăţat pe de rost:
     – Foaie verde trei urzici,/Doamne ce-am 
găsit aici!.../ Vai ce sufl et de calici!...
     A luat-o agale, pe sub umbra pomilor 
încărcaţi cu rod bogat, şi a intrat în ograda 
surorii. A venit în spatele ei şi, cum femeia 
stătea aplecată, spălând nişte rufe, a salutat-o 
ceva mai tare:
     – Bine te-am găsit sănătoasă, Ilenuţă!...
     Aceasta s-a oprit din zolit, a rămas o secundă 
– două inertă, după care un arc nevăzut a 
întors-o şi cu mâinile ude şi-a îmbrăţişat fratele, 
răcnind:
     – Doamne, te-ai întors!...
     Mai mult n-a putut spune, căci a început 
să plângă şi nu s-a oprit nici când i-a dat de 
mâncare.
     – Cum ai dus-o acolo? a reuşit să-l întrebe 
într-un târziu.
     Teofi l n-a apucat să răspundă, deoarece afară 
s-a auzit un boncăluit ce s-a apropiat, vestindu-i 
pe amândoi din prag:
     – Aici nu e loc pentru duşmanii poporului, 
păduchioşi de puşcărie. Afară!...
     Nevasta a luat-o iute înainte, strecurându-
se pe lângă bărbatul băut, iar Teofi l s-a ridicat 
încet, s-a uitat la acela cu milă şi a ieşit gânditor.
     – Rămâi cu bine, surioară, îi spuse, fără să 
se mai apropie.
     Femeia, având gura încleştată de durere, 
n-a putut să răspundă, iar fratele, ajuns în 
drum, s-a oprit, s-a uitat în toate părţile, a făcut 
câţiva paşi la stânga, s-a răzgândit şi a luat-o 
la dreapta. Saluta oamenii şi nu-i răspundea 
aproape nimeni. Unii mârâiau câte ceva, alţii se 
făceau că nu-l văd. Doar o tânără s-a apropiat 
de el, oprindu-l cu un gest familiar:
     – Servus, Teofi le, mă gândesc că nu te 
îndrepţi către „Zoiosul”, să-ţi îneci amarul…
     – Nu, nu merg într-acolo, dar tu cine eşti, 
dacă nu te superi?
     – Mă, ne-am jucat cândva împreună, numai 
că pe mine m-a luat sora mamei la oraş, să mă 
facă, zicea cucoană, şi, fi indcă nu prea a reuşit 
să mă dea după un crai tembel, mi-a dat un şut 
în fund, de-am aterizat înapoi în sat. Norocul 
meu că am terminat facultatea şi de la toamnă 
intru pe o catedră la şcoală.
     – Te rog să mă ierţi, dar eu nu te-am 
recunoscut, se scuză Teofi l. Tu eşti Smaranda, 
iar noi îţi ziceam Smara.
     – Nici eu nu te-am ţinut minte, recunoaşte 
Smara, însă veştile circulă iute şi te-am ghicit. 
Şi totuşi, încotro? Vede oricine că se apropie 
seara.
     – Merg la părintele nostru.
     – Bine, să vii mâine numaidecât pe la mine. 
Îţi mai plac gogoşile? îl întreabă şăgalnic.
    – Depinde…, răspunde visător Teofi l, 
încercând să păşească.
     – Nu uita, că altfel mă supăr şi fac urât, îl 
bate pe umăr ca un camarad Smara.
     Preotul era afară, la o masă, cu o sticlă de 
bere. Şi-a mângâiat barbişonul de câteva ori cât 
a vorbit musafi rul, s-a uitat în sus, încercând 
parcă să numere nişte stele invizibile, pentru ca 
la urmă să deschidă gura, molfăind cuvintele:
     – Fiule, eu de lucru n-am ce-ţi da şi ai face 
bine să te faci nevăzut şi să te duci undeva 
unde nu te cunoaşte nimeni. Tinicheaua pe care 
o tragi după tine zornăie prea tare şi nu vreau 
probleme.
     Oaspetele se ridică de pe bancă şi pune mâna 
pe sticlă.
     – Bea, dacă ţi-i sete, mai sunt sub masă, la 
gheaţă.
     Teofi l nu spune nimic. Ridică sticla deasupra 
capului popii şi o întoarce, eliberând o parte din 
lichidul spumos.
     – Ce faci, potlogarule, se ridică acela, 
scăpărând privirile.
     – Eşti cam nespălat, părinte, cu toate că 
o faci în fi ecare zi, nu se sperie tânărul. Eu 
am cunoscut unul acolo care n-avea apă nici 
să pună pe limbă, dar era atât de curat, că-l 
admiram cu toţii.
     I-a întors spatele şi a plecat. Undeva mai 
încolo s-a aşezat pe maginea şanţului, şi-a pus 
capul între mâini şi a stat aşa nemişcat multă 
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 Vasile Catană îşi bulbucase ochii sufl ând în trom-
petă din toţi bojocii, tărându-i după el pe ceilalţi muzi-
canţi, care asudaseră ca şi perechile învăluite în colbul 
stârnit din belşug de picioare neastâmpărate. Mireasa, o 
zvârlugă îmbujorată, se învârtea din când în când în jurul 
mirelui, păun cu mustaţă de corb şi pană de gaiţă la pălă-
rie. Se felicita că l-a ascultat pe tată-său şi a tocmit echipa 
lui Vasile, trompetistul despre care auzise, dar nu credea 
că nu oboseşte, spre deosebire de cel de-al doilea din for-
maţie, ce ştia să se odihnească, dând vina pe instrument.

 – U-iu-iu şi-aş bea rachiu! intră printre muzicanţi 
Violeta lui Maftei, ceva cimotie cu Vasile, bălăngânindu-
se cu un şip în mână, golit pe jumătate.

 – Fa, se opreşte din cântat acela, lăsându-i baltă pe 
ceilalţi, poate îmi înfi g mâinile în cozile cele mândre ale 
tale şi-ţi dau drumul de aici ca din praştie!

 – Ăra, Vasilică, tu ştii să fi i bărbat numai cu alte 
femei şi cu a ta eşti o mămăligă de cele numai opărite…

 – Ce-i, mă rog, cu cimilitura asta? se dezumfl ă 
trompetistul. Am mai auzit ceva de la unul săptămâna tre-
cută când am fost la vânătoare.

 Omul o ia pe Violeta de mână şi o trage la o margi-
ne, către grădină, unde se pot înţelege în linişte.

 – Trage un gât de aici şi după aceea ţi-oi spune ce 
ştie tot satul şi habar n-are bărbatul.

 Vasile, care nu băuse nimic până atunci, ia câteva 
înghiţituri zdravene, simţind de îndată că pântecele parcă 
i-ar fi  luat foc.

 – Tu, mi-ai dat otravă? se oţâreşte la femeie.
 – Nu, drăguţule, acesta-i rachiu de perje de şapte 

ani, îi doctorie curată. De-aista aş bea şi la moartea mea!... 
Amu să mă aghezmuiesc şi eu şi ţi-oi spune o istorie. Şi 
dacă eşti bicisnic şi n-ai băut destul, altul nu mai vezi.

 Femeia duce la gură şipul şi nu se opreşte până 
nu-l face netrebnic. Îl aruncă în iarbă, ca să-l prevină pe 
bărbat:

 – Aşază-te, să nu te taie de la picioare. Mă, se ră-
căduie la el, tu eşti văr de-al câtelea cu mine, nici eu nu 
ştiu, dar mi-i milă de tine, că râd şi curcile când te văd. 
Eşti hututui ori doar te faci? Muierea ta s-a întorlocat cu 
altul şi ţi-a pus coarne de cerb, tu nu le vezi când te uiţi în 
oglindă?... Te pomeneşti că se oglindeşte numai ea în casa 
aceea, ca să placă la ibovnic…

 Lui Vasile i se pare că arde acum şi aerul din jurul 
lui. Se foieşte, îşi ia pălăria de pe cap, o pune înapoi şi nu 
îndrăzneşte să ridice ochii din pământ. Parcă l-ar fi  luat un 
tremur uşor. Strânge pumnii sub privirile bezmetice ale 
femeii.

 – Ştii cine-i? reuşeşte să îngaime trompetistul.
 – Ştiu, dar nu-ţi spun. Şi cred că acuma-i la ea şi o 

tăvăleşte harmasarul ca pe ea… 
Vasile pune mâna pe trompetă, uitându-se cu aten-

ţie la instrument, de parcă nu l-a văzut niciodată.
 – Dacă faci vreo prostie, îţi crăp capul cu şipul 

acesta, auzitu-m-ai? încearcă să prevină o izbucnire ne-
controlată. Fii bărbat, iară nu fl eoaşcă, şi te atăpâneşte!

 – Dinspre asta n-avea grijă, am trecut eu prin altele 
şi mai grele şi nu m-am pierdut cu fi rea. Îi timpul să ne 
apucăm de cântat. Îi dau trompeta la veneticul ăsta, să n-
aibă pe ce da vina, că eu oi face pe telegarul până acasă…

 – Du-te, până-ntr-un ceas eşti acolo. De venetic 
am eu grijă până te-ntorci.

 Vasile o ia prin grădină, sare un pârleaz, ajunge în 
drum şi o ia la trap, căutând umbra copacilor. E liniştit. 
Atât doar că i se cuibărise undeva un vierme, ori mai de-
grabă o omidă, care începuse să crănţănească, sfâşiindu-i 
sufl etul. Lui, care era cunoscut ca cel mai calm om din 
Dumbrava.

 – Pe Vasile poţi să-l calci pe bătătură, iar el nu ţi-ar 
spune nici du-te mai încolo, glumise cândva un consătean.

 Părăsind Baia, a coborât în fugă să treacă Moldo-
va. S-a oprit unde şuvoiul era mai iute, şi-a răcorit obrajii, 
apoi s-a aburcat pe cărarea ştiută prin pădure şi pe-aici ţi-i 
drumul, în răcoarea înmiresmată de sub brazi. Când s-a 
văzut deasupra satului, s-a oprit, cum o făcea de fi ecare 
dată dinaintea troiţei, închinându-se cu evlavie:

 – Doamne, dă-mi minte întreagă şi cuget curat, a 
răsunat limpede în liniştea din juru-i.

 În clipa următoare, pe dealul dimpotrivă, a răsunat 
un bucium care s-a pus pe un plâns în hohote. Vasile s-a 
urnit de îndată, după ce a pus pe cruce câteva fl ori proas-
pete, alergând acum cu mai multă uşurinţă. Ajunge în ca-
pătul livezii şi, după ce sare gardul, se trezeşte la portiţa de 
lângă peretele casei, care scârţâie prelung. Trece hotărât 
prin faţa geamurilor şi intră în casă. Natalia, întinsă în pat, 
sub o cergă de cele noi.

 – Ce-i cu tine, omule? miaună ea ca o pisicuţă de 
primăvară.

 – Am avut o vedenie, arătându-mi-se că ţi-i cam 
rău, m-am îngrijorat şi am venit într-un sufl et, să mă dumi-
resc… Dar tu eşti cam goluţă, adaugă bărbatul, dând cerga 
puţin la o parte.

 – Stau şi eu şi mă răcoresc, ce vrei să fac dumini-
ca? continuă nevasta, zâmbindu-i cu gropiţele din obraji. 
Ţi-ai făcut inimă rea degeaba şi ai lăsat şi pe oamenii aceia 
de izbelişte...

 – Lasă că le cântă veneticu’. Şi-aşa, când îs eu, 
cam trage mâţa de coadă, e aproape bine dispus Vasile. 
Ştii la ce mă gândesc eu? Ce-ar fi  să mă răcoresc şi eu 
lângă tine, dacă tot am făcut atâta drum şi te-am găsit să-
nătoasă?

 – Numai că-s cam obosită şi mi-i somn…, mior-
lăie Natalia.

 – Lasă că-ţi trece, am eu grijă de asta, aruncă băr-
batul cerga într-o parte.

 Femeia nu se poate opune. Se lasă în braţele vân-
joase ale trompetistului care pare pornit s-o dihoace. Nata-
lia gâfâie, patul scârţâie, iar omul ei o munceşte, amintin-
du-şi de noaptea când a fost mire. La urmă, s-a aşezat pe 
marginea patului, uitându-se cu coada ochiului la nevastă.

 – Mi se pare mie, ori mai vrei o dată? o ispiteşte, 
mustăcind.

 – Ba nu, omule, ce-ţi veni. Eu mă gândesc la oame-
nii aceia că te aşteaptă… Ei şi-au pus nădejdea în tine…, 
parcă s-ar supăra femeia. Ai face bine s-o iei la picior...

 – Tu auzi ceva? schimbă vorba gospodarul.
 – Ce să aud? se ridică Natalia într-un cot.
 – Iar ai lăsat motanul în casă, femeie, şi acesta 

parcă ar linchi ceva…, face un pas Vasile, ca să se întoarcă 
la nevastă şi să se uite pieziş la ea.

 – Nu l-am văzut de dimineaţă, de când l-ai dat 
afară tu, ce ţi se năzare? Te pomeneşti că ai băut mai mult, 
de unde ţi-a venit şi vedenia aceea, se lasă în pernă soţia.

 – Se poate…, mai ştii, admite Vasile, cu glas mol-
com. Tu, Natalie, a mai rămas vreun colac de ieri de la 
pomenire? schimbă vorba.

 – Mai sunt câţiva în odaia cealaltă, în covată, se 
înseninează cu totul nevasta.

 Vasile se duce dincolo, de unde revine cu o lumâ-
nare, un colac şi puşca de vânătoare.

 – Vai de mine, se agită dintr-odată femeia, ce ai de 
gând să faci cu asta, omul lui Dumnezeu?

 – Am de gând să împuşc un ţap, îi răspunde pe 
acelaşi ton vânătorul, punând pe masă lumânarea aprinsă 
înfi ptă în colac. S-ar putea să-i ciuruiesc şi blana caprei…, 
continuă, uitându-se în ochii nevestei, care se trage mută 
cu spatele la perete. Ian ieşi din culcuş, ţapule, zice, aşe-
zându-se pe un taburet, să-ţi văd faţa, că obraz, de bună 
seamă, că n-ai… A…, tu eşti, Victore, cel mai bun prieten 
al meu, se miră Vasile, după ce iese acela de sub pat. Şi 
mă rog de ce eşti în costumul lui Adam la mine în casă, 
prietene?...

– Ea m-a chemat, se repede musafi rul, da’ să ştii 
că n-am să mai vin în veci. Îţi dau ce vrei…, o bucată de 
pământ…, parale…, încercând să tragă pe el pantalonii.

 Vasile îi smulge bulendrele şi le aruncă în spate-
le său, continuând ca un gospodar ce-şi pune treburile în 
rânduială:

– Ea te-a chemat, am priceput, şi tot ea te-a dez-
brăcat?

– Nu…
– Măi, Victore, ţi-i dragă? îşi mişcă puşca pe ge-

nunchi stăpânul casei, îndreptând ţevile spre ibovnic.
 – De… Da’ să nu faci vreo prostie, că eu…, se 

milogeşte holteiul, căzut în genunchi.
 – Ridică-te în picioare, animală! porunceşte omul. 

Uite cât de frumuşel eşti! Şi tu, se adresează nevestei, vină 
aici, lângă el. Amu!

 Natalia coboară de pe pat tremurând ca o vargă-n 
vânt şi încergând să tragă cerga pe ea.

 – Lasă aia jos, că acum te fac ciur! Aşa. Victore, 
eu ţi-o dau de pomană, mă, cu colac şi lumânare. Ia-le, 
zi bogdaproste şi pe ea prinde-o de mână şi întinde-o în 
drum. Hai, că încep să-mi pierd răbdarea!

 – Vasilică!..., încearcă Natalia să plângă.
 – Ai să mori cu tot cu Victoraş aici în casă, spurcă-

ciune, dacă mai bleşteşti ceva! e nervos Vasile, manevrând 
puşca.

 Cei doi se prăpăstuiesc pe uşă, trec şi de-a doua, 
ajung în ogradă şi se opresc la poartă, uitându-se în urmă. 
Vânătorul sloboade un cartuş pe deasupra lor, cutremu-
rând castanul de la gard şi speriind vecinii. Oamenii din 
drum râd, de se prăpădesc, iar cineva strigă în urma ace-
lora:

 – Ia-ţi, mireasă, ziua bună… U-iu-iu!...
 Victor se opreşte la răscruce şi se întoarce către 

femeie, ca să-i spună în gura mare:
 – Tu du-te la mă-ta, că eu n-am nevoie de tine, 

curvă!
 – Victoraş!..., încearcă ea, întinzând o mână.
 – Eşti surdă, fa? se sluţeşte acela. Dacă te ţii de 

mine, smulg un par dintr-un gard şi te cotonogesc, că eu 
nu-s ca blegul de Vasile, să te las scăpată întreagă şi ne-
vătămată!

 În clipa aceea, a ieşit o femeie cu o bucată de pân-
ză, să-i acopere goliciunea celei lăsate de izbelişte în mij-
locul drumului.

 – Cine aleargă după doi iepuri…, îi spune aceasta 
încetişor.

 Natalia se lasă la pământ şi începe să bocească şi 
nu se opreşte nici după ce îi seacă lacrimile. Într-o vreme 
i se pare că s-ar învârti în jurul ei tot felul de lighioi care 
mai de care mai hâde, zornăind din nişte tinichele cu zgo-
mot asurzitor. Parcă ar fi  intrat şi ea în horă, liopăind acum 
cu toată liota aceea printr-o apă murdară care sare de sub 
picioare, stropind mulţimea de arătări de pe altă lume.

 În timpul acesta, Vasile a încuiat uşile, a dosit che-
ile şi a luat-o către Baia, unde a ajuns odată cu seara. Pri-
mit cu urale şi ospătat ca un rege, s-a apucat de cântat cu o 
poftă, încât nuntaşii au crezut că trompeta o să se desfacă 
în bucăţi. Târziu, după miezul nopţii, când şi-a luat şi el o 
pauză, a răsărit lângă el, ca din pământ, Violeta, altă mâţâ 

nescărmănată.
 – N-ai de gând să-mi mulţumeşti? îi şopti ea la 

ureche o chemare abia desluşită. Mă duc de ceea parte de 
pârleaz…

 – Du-te, că te aşteaptă Cornilă, i-o întoarce el, 
după ce s-a depărtat binefăcătoarea, dând peste puţină 
vreme semnalul de joc.

 A sufl at voiniceşte până dimineaţa şi, la răsăritul 
soarelui, când lumea s-a împrăştiat pe la case pentru ani-
male şi odihnă, ca să se întoarcă după amiază la alt chef, 
i-a venit şi lui pânca de băut. A răfuit cu muzicanţii lui un 
ol pântecos de vin, după care s-a dus în fânărie să se culce. 
Lângă scară s-a trezit cu Violeta.

 – Tu de unde ai răsărit, satană? o ia la rost, strâm-
bându-se. Să nu îndrăzneşti să vii după mine, că mi-a 
ajuns pe ziua de azi.

 – Pe cea de ieri, Vasilică, îi cântă Violeta, făcând 
ochii mici.

 Omul a ajuns în fân, iar femeia în capul de sus al 
scării. Văzând că nu poate scăpa, a pus trompeta la gură 
şi a slobozit un sunet prelung, de parcă ar fi  prevestit sfâr-
şitul lumii, sfârtecându-i urechile. Într-o clipă n-a mai vă-
zut-o, iar muzicantul, mulţumit din cale-afară, şi-a întins 
mădularele şi peste puţină vreme horăia, de se auzea până-
n drum. S-a trezit către amiază, a venit jos, s-a spălat, s-a 
închinat, ceilalţi aşteptându-l la masă. Îndată lingurile au 
început să se grăbească la guri înfometate. Vasile, după ce 
luă ultima înghiţitură dintr-un Cotnar untdelemniu şi vă-
zând că nimeni n-are chef de vorbă, crezu de cuviinţă să-şi 
încerce trompeta. În momentul acela se ivi din nou aceeaşi 
femeie, cu torţile în şolduri, ca să-i dea vestea cea mare:

 – Vasile, acuma c-ai rămas văduv, poate te-i gândi 
şi la mine…, eu ţi-aş spăla şi picioarele… 

 – Ce vorbă-i asta… Te-ai smintit cu totul? o ia la 
rost bărbatul, aşezând instrumentul pe genunchi.

 – Iar nu ştii nimic…, îi reproşează femeia. S-a 
aruncat într-o fântână ieri către seară, îl păleşte în moalele 
capului. Cică era ca o bute şi abia au scos-o de acolo.

 Pe moment lui Vasile i se face negru înaintea ochi-
lor. În jur, nimeni nu îndrăzneşte nici măcar să se ridice. 
Doar glasul unui huhurez ritmează liniştea prăvălită peste 
ogradă. Orb şi surd, omul a stat o vreme fără să se mişte 
şi când i-a trecut s-a ridicat încet şi a grăit solemn către 
vestitoare, care stătea în aşteptarea promisiunii vieţii ei:

 – Tu să nu-mi mai ieşi în cale. Ai grijă, eu nu vor-
besc de două ori!...

 Omul şi-a pus trompeta la gură şi a ieşit în uli-
ţă. Cei rămaşi au avut impresia că sufl etul lui începuse 
să se înălţe a rugă pe aripile unei doine nemaiauzite până 
atunci. A stat la troiţă şi a plâns în neştire, îmbrăţişând 
picioarele însângerate ale lui Crist.

 – Doamne, putea-mă-vei ierta vreodată?... a răbuf-
nit într-un târziu, cu genunchii amorţiţi. Eu n-am vrut să 
se întâmple aşa ceva…

 Din seara aceea şi până după îngropăciune, Vasi-
le n-a ieşit din ogradă. A stat în pragul casei, făcându-şi 
trompeta să jelească la întrecere cu buciumul de pe deal. 
Nu s-a dus la înmormântare, ci abia în noapte s-a lăsat în 
genunchi şi a îmbrăţişat hleiul proaspăt de deasupra gro-
pii.

 – Iartă-mă…, iartă-mă…, a şoptit într-o vreme. Eu 
n-am vrut…

 S-a ridicat abia după miezul nopţii şi a venit spre 
casă ca un om beat. S-a trezit abia când a ajuns la colţul 
grădinii. În ograda lui, nişte voci. S-a apropiat prin întune-
ric tiptil ca un mâţ şi i-a recunoscut după glas. Erau fraţii 
Nataliei, mânioşi Dunăre.

 – S-a ascuns fricosul, dar îl dibuim noi. Eu atâta 
vreau, să-l văd cu mâinile pe piept, se oţâra unul.

 – Hai acasă, s-a auzit altă voce, pierdem vremea 
de pomană. Mai bine îl pândim ziua şi-i luăm pielea ca la 
porc…

 – Eu nu plec nicăieri! e hotărât cel de-al treilea. 
Stau aici până se arată dincotrova şi atunci îl miruiesc 
odată cu măciuca… Să-i văd ţeasta zdrobită şi pe el hor-
căind. Abia atunci am să mă liniştesc…

 – Stăi, prostule, că noi al plecat, îi aruncă unul din 
ceilalţi doi. Crezi că el o să se apropie de casă până dimi-
neaţa, ori poate nici atunci, dacă a zăpsit ceva…

 – Eu îl aştept să-i tăbăcesc pielea, răsună în noap-
te, în timp ce fraţii îşi aprindeau ţigările în drum.

 S-a lăsat liniştea. Ici-acolo câte un hămăit de câi-
ne, ori un fl uierat pierdut în noapte. Mai târziu, a trecut 
unul aghezmuit bine şi oftând în gura mare că n-a avut 
noroc pe lume:

 – M-am însurat cu o vită şi eu nu-s decât un bou…, 
doar că-mi lipsesc coarnele, plânge Gheorghe al Trandafi -
rei. Îmi vine-n gând să mă dau cu capul de toate gardurile 
până le dărâm la pământ…, se aude la urmă.

 În vremea asta, Vasile s-a strecurat hoţeşte până 
după casă şi a revenit de acolo în acelaşi fel taman când 
feciorul cel mic şi aţos al Domnicăi începuse să mâne por-
cii la jir. Gospodarul se aşeză la o oarecare depărtare, să-i 
asculte grohăielile şi când a crezut de cuviinţă, s-a apro-
piat şi l-a cetluit cu o funie din cap până-n picioare. Acela 
s-a trezit, a suduit de mama focului, dar a fost nevoit să se 
liniştească, fi indcă Vasile şi-a scos batista şi i-a înghesuit-
o în gură.

 – Ar trebui să ţi-o umplu cu altceva, dar te iert, că 
eşti cam necopt la minte…

 L-a ridicat şi l-a legat în drum de un stâlp al porţii, 
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vreme. Când să se ridice, o femeie de peste 
drum s-a apropiat în fugă, i-a pus pe genunchi o 
legătură, adresându-i-se grăbită:
     – De sufl etul omului meu, pierit cine ştie pe 
unde, hrăni-i-ar viermii cei neadormiţi pe toţi 
copoii!…
     – Bogdaproste, a zis Teofi l, luminându-se pe 
moment şi ridicându-se în picioare, în timp ce 
săteanca a făcut cale întoarsă, ca să dispară iute 
după o poartă hrentuită.
     Teofi l a aluat-o la deal, a făcut pe o uliţă şi, 
după ce a ieşit deasupra satului, s-a aşezat cu 
spatele la un stog de fân. A rămas cu gândurile 
duse, amintindu-şi de zilele de puşcărie, 
unde a fost aruncat, printr-o pâră, de cel mai 
invidios coleg de grupă. A desfăcut într-un 
târziu legătura, găsind acolo mâncare şi un 
şip de jumătate cu vin. S-a ospătat, a băut cu 
înghiţituri mici şi rare şi, în urmă, a adormit. 
Noaptea s-a zbătut ca peştele pe uscat, visând 
că e făcut morişcă de nişte caralei cu chip de 
draci. S-a trezit în toiul nopţii buimac, ca să 
audă clar o poruncă:
     – Du-te în cimitir, acolo-i izbăvirea ta!...
     S-a ridicat şi a plecat în vale, hipnotizat. 
Într-o clipită a intrat pe poarta cimitirului. Dacă 
până aici a fost un întuneric de smoală, înăuntru 
l-a condus o dâră de lumină până la o cruce de 
piatră.
     – Suie-te pe cruce şi agaţă-te de creanga 
de deasupra…, doar ai curea…, l-a îndemnat 
o voce de miere. Salvează-te… Omenirea din 
jur nu te vrea… Ai nişte sârmă pe grilaj, lângă 

picioare…
     Cu mişcări de păpuşă mecanică, bărbatul 
se execută, după cum e povăţuit. Ultima 
comandă, după ce şi-a pus gâtul în laţ, e să-şi 
dea drumul la picioare. Urmează o pârâitură 
scurtă, o bufnitură şi Teofi l, căzut la baza crucii, 
se trezeşte, de data aceasta de-a binelea, cu 
imaginea mustrătoare a părintelui din puşcărie.
     – Doamne, ce era să fac? rosteşte în liniştea 
coborâtă din nou asupra mormintelor.
     Se scoală, iese dintre crengi, îşi pune cureaua 
la locul ei, se duce în faţa bisericii şi se roagă de 
iertare. Peste puţină vreme, se lasă în genunchi, 
ca să o înconjoare, cum a văzut cândva la una 
armenească. Aşa îl găseşte dimineaţa părintele, 
sleit de puteri, cu pantalonii rupţi în genunchi şi 
abia tărându-se în patru labe.
     – Ai venit, nesimţitule, să-ţi ispăşeşti păcatul 
făcut ieri? S-o crezi tu!... Cine se ia de preot 
n-are parte de iertare, îl avertizează slujitorul 
Domnului. Şi ieşi de aici învârtindu-te până 
nu pun pălimarul să-ţi dogească scâfârlia de 
spion!...
     Teofi l se ridică şi, surprins, îndreaptă un 
deget către preot.
     – Te-am văzut şi te-am auzit astă-noapte… 
Da, te-am văzut…
     – Taci, nebunule! îl ţistuieşte popa. Taci, să 
nu te audă cineva. Am şi eu păcatele mele, tatăl 
tău îi paznic de noapte şi maică-ta mă cheamă…
     – Ăla nu-i tatăl meu, ştii bine, se încruntă 
tânărul. O, Doamne, unde dai şi unde crapă! se 
întoarce către răsărit, făcându-şi cruce. Şi… de 

pag. 46

atârnându-i deasupra capului, de o creangă a castanului, 
măciuca. A intrat în casă, şi-a luat puşca de vânătoare, 
cutia cu trompeta, banii adunaţi de-a lungul anilor, o lu-
mânare cât toate zilele şi şi-a dat drumul în vale. Primul 
popas l-a făcut la mormânt, acum luminat de o fl acără ce 
părea, la adierea vântului, să-şi dea duhul, pentru ca ime-
diat să se adune într-un şuvoi luminos aspirat de înaltul 
cerului.

 – Dumnezeu să te ierte…, rosti cu evlavie, făcân-
du-şi cruce, şi să mă ierte şi pe mine pentru ce-am făcut. 
Cine a putut să ştie ce-o să iasă… Am să mă rog pentru 
tine…

 Vasile părăseşte cimitirul şi, ca unul ce a muncit 
de multe ori la casa părintelui, intră în ograda acestuia, să 
se culce în bucătăria de vară, niciodată încuiată. Diminea-
ţa îl anunţă că s-a hotărât să plece la oraş, să se rostuiască 
acolo, pe lângă fratele lui.

 – Părinte, donez casa şi grădina celor ce i-ai cu-
nunat ultima dată, că-s săraci ca vai de ei, l-a luat prin 
surprindere pe preot. N-au după ce bea apă şi le-a părea 
bine. Facem şi o hârtie, eu o semnez şi să le stăpânească 
sănătoşi. S-o pomenească pe Natalia în rugăciunile lor.

 – Facem, e de acord părintele, dacă te-ai hotărât. 
Să ai parte în cer de pomana pe care o faci.

 Vasile a ieşit în poartă, s-a urcat într-o maşină, cu 
gândul la fratele lui şi a rămas visător tot drumul, deru-
lând în minte scene din copilărie. În oraş, s-a dus mai întâi 
şi a predat puşca, rămânând doar cu trompeta şi banii din 
buzunarul de la piept. Când a ajuns la vila fratelui, spre 
deosebire de ultima dată, atunci îi adusese un porc pregă-
tit în fel şi chip, poarta n-a mai vrut să se deschidă. A stat o 
bucată santinelă, apoi, dogorit de soare şi oarecum înciu-
dat, a traversat strada, aşezându-se pe iarbă, la umbră. Nu 
s-a clintit până n-a văzut că se opreşte un turism cu două 
perechi gălăgioase.

 – Gheorghe!... Gheorghe!..., a alergat către fratele 
său.

 Acela s-a oprit şi s-a întors, evident nemulţumit că 
Vasile a reuşit să se strecoare în ogradă.

 – Ce vrei, măi lunaticule, ce strigi aşa, să mă faci 
de râs? a vorbit acela, venind spre poartă. Aici toată lumea 
îmi spune Jimi, parcă ţi-am mai spus o dată, numai că tu 
eşti zevzec şi n-ai ţinut minte… Spune ce vrei!

 – Am venit la tine…, spuse încurcat celălalt. Mă 
gândeam să stau o vreme… Poate mă ajuţi să-mi găsesc 
ceva de lucru…

 – Cum să nu, i-o întoarce fratele. De ce n-ai adus-
o şi pe bucăţica aia de nevastă-ta… şi pe soacră…

Eu n-am altceva de făcut decât să vă caut locuri 
de muncă… În sfârşit, devine cu totul nerăbdător, du-te 
în magazia din spate şi stai acolo până-ţi dau eu de veste. 
Deocamdată am musafi ri…

 Vasile intră unde i s-a spus. Înăuntru e răcoare, iar 
într-un colţ zăreşte o saltea. O pune pe jos, se întinde şi 
adoarme fl ămând ca un câine de pripas. Când se trezeşte, 
e întuneric. Afară se aud râsete, venite pe un miros de car-
ne friptă care îl leşină. Înghite în sec de câteva ori şi crapă 
uşa. Sub un bec aceleaşi perechi în jurul unei mese.

 – Nici Violeta campioana nu bea atâta…, şopteşte 
omul. Ăştia întrec măsura în toate fără pic de ruşine… 
Fratele meu, cum de-ai putut ajunge în halul ăsta?...

 Îi vine rău. Trage uşa cu grijă şi se lungeşte din 

nou. Aşa îl găseşte Jimi care a venit bălăngănindu-se să-i 
dea niscaiva porunci, după ce îi aprinde lumina.

 – Strânge de acolo tot… şi fă curat… lună… Sti-
clele le aduci aici…

 – Frate, dar eu…
 – Ce, mă, ce nu-ţi convine?... îl ia la rost Jimi. 

Ce, aici-i hotel… pe gratis?... Du-te-n mă-ta…, dacă nu-ţi 
convine!…

 – Bine, frate…
 – Ce frate, mă, ce frate?... Brânza-i pe bani…, 

auzi?... Şi…, dacă nu-ţi place…, ieşi afară şi… te du în 
gară!...

 Vasile dă vina pe băutură, se strecoară afară şi în-
cepe să le adune. Le pune pe categorii şi le duce în „dor-
mitorul” lui. E năruit de foame. Se uită la resturi, întinde 
mâna după o bucăţică de carne, însă o retrage de îndată. 
Nu-şi poate dezlipi ochii de pe lighean. Prea e magnetizat, 
iar lui îi ghioarăie maţele cum doar în armată i s-a întâm-
plat când s-a rătăcit cu plutonul la o aplicaţie. Nu rezistă, 
schimbând tactica. Duce la gură mai întâi o sticlă pătră-
ţoasă cu ceva maroniu în ea. Lichidul s-a scurs fără veste, 
făcându-l să se strâmbe şi să vorbească de unul singur:

 – Parcă-i o soluţie de purici. Orăşenii ăştia nu mai 
ştiu ce-i aia o ţuică sănătoasă.

 Se apucă de mâncat şi o face fără grabă, aproape 
tacticos. Vinul, în schimb, îi place. Dulce-acrişor şi roşu. 
Se satură, îşi spune rugăciunea şi se culcă.

 – Scoală, mă! îl izbeşte dimineaţa Jimi cu vârful 
pantofului în coaste. Te-ai dat la trai bun, continuă, după 
ce Vasile a deschis ochii, având impresia că a dormit doar 
câteva minute. Vezi unde-i o sapă şi prăşeşte fl orile până 
vin eu.

 – Îmi cauţi ceva?..., încearcă cel venit, ridicându-
se.

 – Nu ţi-am dat de lucru, ce mai vrei? e neînduple-
cat în continuare fratele, plecând. Să văd de ce eşti în sta-
re…, îi aruncă, mergând spre maşină şi dându-i acestuia 
parcă o speranţă. 

 Porţile s-au deschis, iar maşina a fost înghiţită de 
hăul căscat dincolo de ea. Vasile a venit la resturile de 
mâncare, a scăpat câteva lacrimi, a ciugulit ceva şi s-a 
dus la treabă. Într-o vreme, a zărit-o pe cumnată alături 
de o femeiuşcă străină, a vrut să meargă s-o salute, dar s-a 
răzgândit. Soarele de amiază l-a dogorit cu putere, însă el 
s-a încăpăţânat să nu lase din mână sapa, chit că n-a băut 
în toată vremea asta un strop de apă. După ce a isprăvit, 
s-a întors la locul său, de unde dispăruseră toate resturile. 
Lucrătorul, asudat ca un cal, s-a lăsat moale pe saltea ros-
tind cu tristeţe:

 – Eu ştiam că sângele apă nu se face, dar se vede 
treaba că spusele bătrânilor noştri s-au îngropat odată cu 
ei…

 N-a venit nimeni să-l vadă, iar pe seară s-a lăsat 
peste leşinul lui o nouă benchetuială.

 – Rabdă, Vasile, că la noapte o să ai parte de re-
sturi, dacă ai să te duci să le strângi…, a glăsuit el iarăşi, 
schimonosindu-se de o durere lăuntrică necunoscută.

 După ce s-a înserat, ceva l-a împins, stârnit de râ-
setele nemernice, să iasă afară şi să pună la gură trompeta. 
Ca prin farmec, s-a făcut linişte. Jimi, pufnind ca un cur-
can, a venit în grabă, i-a smuls instrumentul şi l-a călcat în 
picioare cu toată forţa.

 – De ce-mi strici tu socotelile, mă? Ţi-am spus 
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urechi.

 Vasile s-a aplecat încet, a ridicat trompeta stâlcită, 
a învârtit-o şi a simţit că, dacă nu face nimic, acolo îi va fi  
sfârşitul. De aceea, s-a aruncat în urma fratelui răcnind ca 
o fi ară când să ajungă aproape de el şi împingându-l din 
spate cu o putere teribilă. Acela a luat imediat viteză şi a 
plonjat peste masă, ca să răstoarne la pământ de-a valma 
invitaţi, blide cu mâncare şi sticle cu băutură care s-au 
grăbit să gâlgâie pe mai multe voci.

 – Ăst a fost până acum fratele meu…, a slobozit 
Vasile, oprindu-se. Acum eu o să-mi iau vestonul, iar tu, 
Jimi, să-mi deschizi poarta, să pot pleca din ţarcul vostru 
blestemat.

 Vasile şi-a înhăţat haina din cui şi a ieşit în stradă 
fără să se uite înapoi. A îmbrăţişat un tei şi a rămas aşa 
până l-au lăsat picioarele. Atunci s-a lăsat jos, spunându-
şi în gând că trebuie să-şi cumpere numaidecât o nouă 
trompetă. Abia atunci a băgat mâna în buzunar şi s-a cu-
tremurat. Nu mai era nimic acolo. Golul i s-a transmis în 
sufl et, iar omul a rămas inert, de parcă l-ar fi  părăsit şi ul-
tima picătură de putere. Peste un ceas s-a ridicat anevoie, 
îndreptându-se către gară, unde ar fi  putut rămâne până 
dimineaţa. În sala de aşteptare i-a venit rău şi a ieşit afară 
în răcoare, până i-a spus unul, răsărit din umbră:

 – Scoate biştarii, ceasul şi ce mai ai, bădie, până 
nu mă enervez!

 Vasile i-a aruncat haina şi căteva cuvinte:
 – Ia-o, mă nenorocitule, că altceva n-am. Au fost 

alţii mai harnici ca tine.
 Dimineaţa s-a scotocit prin buzunare, a cumpărat 

o pâine şi a luat-o pe jos către Dumbrava, căci gândul asta 
îi spunea să facă. A ajuns la marginea satului către seară. 
În faţa porţii, la prima casă, l-a întâmpinat cel mai bătrân 
om de la ei, un ungur.

 – Măi Vasil, tu rătăcit, măi…
 – Ai dreptate, baci Ianoş, se mai prosteşte omul…
 – Măi, ia-mă de mână şi du-mă în casă. Să ştii, a 

continuat, în vreme ce mergeau împreună, că fraţii au tă-
iat cu toporele la tine, că l-au găsit pe frate legat. Şi mama 
lor le-a dat cu măturoi peste cap pentru asta. Rămâi la 
mine noptea, te rog… Unde-i trompetul, măi?

 – Nu mai am, l-a zdrobit un neom cu picioarele şi 
m-a lăsat de izbelişte…

 – Vasil, du-te dincolo şi caută sub pat, lângă pere-
te. Ai să găseşti o cutie şi un ol. Vreau să le văd.

 N-a durat mult şi săteanul s-a prezentat cu obiec-
tele dinaintea lui baci Ianoş.

 – Vasil, Dumnezeu te-a adus la mine, măi. Mie se 
apropie urâta, că şi eu tot aşa… În olul acesta sunt bani, 
măi, ca să mă duci la gropă şi-o să rămână. Acuma des-
chide cutia. Acela-i un taragot, măi, aprope nou. Am cân-
tat când eram tânăr până a murit Marişca. Încearcă-l, măi, 
că ţi-l dau ţie… Şi să rămâi în casă la mine, că eu n-am 
pe nimeni şi tu cândva mi-ai făcut un mare bine. Du-te şi 
cântă afară, cum ştii tu, să aud eu şi să audă tot satul…

 Vasile a ieşit şi, după câteva încercări, a dat dru-
mul la o melodie sfâşietoare şi apoi la alta care au plutit 
peste aşezare până dincolo de miezul nopţii. Când a reve-
nit în casă, baci Ianoş adormise pentru totdeauna, cu faţa 
senină ca de copil. I-a pus în mână o lumânare, a scăpat 
o lacrimă, a oftat cu năduf şi a început să se gândească la 
înmormântare şi nu numai… 

Ioan ŢICALO

Nebunul…
când umbli la mama? nu-l slăbeşte.
     – Demult…, recunoaşte popa. Să ştii că s-ar 
putea să-ţi găsesc totuşi ceva de lucru, dar nu 
aici, am un coleg la vreo zece km de aici.
     – Nu-mi mai trebuie şi dă-te la o parte 
din calea mea, că eu n-am nevoie de pălimar 
ca să-ţi dogesc scâfârlia şi nu numai…, dar 
n-am s-o fac, nu-mi stă în caracter…, îl lasă 
cu gura căscată, depărtându-se către poartă, cu 
genunchii însângeraţi.
     Aproape de centrul comunei s-a întâlnit 
cu Smara, care s-a uitat la el ca la o arătare, 
scuzându-se:
     – Chiar voiam să te văd. Ai mei nu sunt de 
acord să intri în ogradă, nu te supăra. În sat se 
vorbeşte numai despre tine şi-am auzit multe. 
Dacă vrei, poţi să stai la coliba noastră de sub 
pădure, eu am să-ţi aduc câte ceva…, poate şi 
nişte gogoşi, încearcă s-o dreagă profesoara.
     – Mulţumesc, nu-i nevoie, o privi Teofi l 
cu blândeţe. De ce să-ţi pui în pericol viitoarea 
carieră didactică? Rămâi cu bine…
     S-a oprit la miliţie, unde l-a întâmpinat un 
subofi ţer gras, ştergându-şi fruntea cu o batistă 
cât un cearşaf şi sâsâind ca un gânsac. Teofi l 
s-a prezentat şi a cerut o foaie de hârtie şi ceva 
de scris.
     – Pentru ce-ţi trebuie astea? a şuierat 
miliţianul de pe scaun.
     – Vreau să fac cerere să mă duc înapoi în 
puşcărie, a vorbit hotărât studentul.
     – Mă, tu eşti nebun ori te faci? Du-te-n mă-
ta de golan, că acuş te fac limbă de clopot şi-
ţi dogesc capul ăla de boulean prăpădit! Marş 
afară şi să nu te mai prind cu prostii, că ai de-a 
face cu mine!
     Teofi l a ieşit cu o fulgerare de gând: „Poate 
că era mai bine dacă nu se rupea craca aia…” 

A făcut câţiva paşi năuc, cu altă zvârcolire în 
creier: „Trebuie să fac numaidecât o prostie şi 
atunci o să mă lege şi-o să mă trimită înapoi de 
unde am venit…”
     În faţa crâşmei, un bărbat cu o sticlă-n mână. 
Îl vede pe Teofi l şi se repede la el.     
     – Uite pe cine văd eu! reuşeşte să spună 
până să-l îmbrăţişeze. Ce faci, şpionule, pe 
unde-mi umbli?  De când te caut…, îi vorbeşte 
cu prietenie, după ce-şi descleştează mâinile de 
pe el. Pune mâna şi bea o duşcă din sticloanţa 
asta…, îl invită. Nu te uita c-am luat şi eu, să 
ştii că n-am nici o boală.
     – Nu beau, nu te supăra, se apără tânărul. 
Poate-mi spui cine eşti…
     – Atunci aşază-te, copile, şi stai cuminte, 
îi porunceşte acela. Eu am fost cu tatăl tău 
acolo…, mărturiseşte, turnându-i rachiu peste 
genunchi. Ţi-oi povesti, că povestea-i lungă, 
dacă ai să vii cu mine în pădure unde trăiesc 
bărbaţii, că aici îi plin de iepuri. Hai, scoală-te 
şi la drum. O să facem metri de lemne şi-o să 
trăim ca boierii.
     – Dă-mi sticla aia, să trag şi eu un gât, se 
pomeneşte vorbind Teofi l, după câţiva paşi.
     – Aşa te vreau, fătul meu, râde cu prietenie 
voinicul. Mai luăm una la cooperativa din deal. 
Ştii, mie îmi zic cei din sat „Nebunul”, dar să 
nu te sperii.
     – Nu, că şi pe mine mă au tot de nebun, 
recunoaşte studentul.
     – Atunci suntem o pereche de nebuni, râde 
omul şi, după ce a băgat sticla în traistă, l-a 
cuprins protector pe după umăr, urcând către 
pădure sub o mulţime de priviri furişe de 
dincolo de garduri.



Portal-MĂIASTRA          Anul VIII, nr. 3 (32)/2012
4848

Pentru Victoria Milescu, poeziile şi vieţile 
oamenilor sunt „fenomene fără cauză”. Mai exact, fără 
cauză logică, raţională, întrucât ele ni se dau: primele 
deodată, prin inspiraţie (dar avem şi noi meritul nostru, 
care ţine de sensibilitate, cultură, meşteşugul artistic); 
celelalte, fără voia noastră: „precum glonţul pornind fără 
voie/ venime pe lume/ odată cu poemul/ circulând prin 
trupuri, distrugându-le încet/ în virtutea vieţii, vei muri, 
vei învia/ poem fără autor, amor fati/ în cercul fenomenelor 
fără cauză...” (FENOMENELE FĂRĂ CAUZĂ)

Prin acest fenomen ciudat, inexplicabil, viaţa 
poetului se împleteşte indestructibil cu a poemului său. 
Poemul acesta, care justifi că existenţa Victoriei Milescu, 
se cere interpretat hermeneutic. Din acest punct de 
vedere,  poeziile autoarei îmi par codifi cate paradoxal, 
adică la vedere. Fiecare poezie cuprinde două texte 
suprapuse, dar, un indiciu, aruncat „neglijent”,  de regulă 
în ultimele versuri, deconspiră construcţia. Unul dintre 
texte relevă viziunea existenţială a poetei şi urmează o 
cale descendentă, de degradare a fenomenelor vieţii, din 
cauza: condiţiilor sociale, dezamăgirilor iubirii, trecerii 
timpului etc; celălalt text, reprezintă o artă poetică, uneori 
înfăşurată pe lirica de dragoste împlinită şi  urmează o 
mişcare ascensională, spre transcendentul coborâtor 
(sofi anic în terminologia lui Blaga). Textele cu pricina, 
împletite ca cele două spirale de ADN, dau viaţă poeziilor 
autoarei. Primul text, existenţialist, îl putem compara cu 
pomul morţii, cu rădăcinile în cer şi crengile în jos, al 
doilea, poietic, cu arborele vieţii cu rădăcinile în pământ 
şi crengile în văzduh. Între crengile lor împletite se 
desfăşoară viaţa, care se manifestă, aşa cum menţionează 
capitolele cărţii: I. Între virtute şi viciu, II. Între forţă şi 
slăbiciune, III. Înte atac şi apărare. Cei doi pomi lirici 
suprapuşi realizează un axis mundi, proiectând existenţa 
în noroi şi în cer „în aerul dens/ dintre fi inţă şi nefi inţă” 
(AUR POTABIL).

Chiar când textele se despart, rămân contaminate 
unul de celălalt, orice acţiune umană, chiar o răutate, 
invidie sau pasiune, păstrează o componentă celestă. Viaţa 
efemeră lasă o urmă pe cer: „Dumnezeu şi moartea/ îmi 
poartă de grijă/ eu fac să dureze efemerul/ construiesc o 
casă pentru vrăbii/ sădesc un pom pentru Rai/ fac un copil 
care va dărâma casa/ fi ind prea mică/ şi va tăia pomul 
pentru că nu doreşte/ scriu o carte despre toate acestea/ 
şi cineva o va arde/ să se încălzească sub viscol...” 
(IMITÂNDU-I PE CEILALŢI)

La fel, poemul independent nu poate trăi singur, 
renăscând în mintea hoţului, când va fi  citit şi atunci 
lumea imaginată de poet va transgresa bariera realităţii 
spre necunoscut:  „Mă urmărea spărgând stelele/ poemul 
era în cer/ eu eram pe pământ/ am făcut schimb de locuri/ 
pentru o noapte şi-o zi/ pe pământ, poemul s-a îmbolnăvit 
/ a murit şi a fost îngropat / după trei zile, trupul i-a fost 
furat/ nici până azi nu se ştie unde anume, în lume / se 

afl ă hoţul şi prada sa.” (PROBA DEPOSEDĂRII). Iată 
şi textele suprapuse, în care poemul celest devine mortal 
dacă nu e defulat: „Sânge, sudoare şi lacrimi/ îmi cere 
poemul/ fără să-mi dea nimic în schimb// dar cât/ poţi 
scrie direct pe sânge// aerul/ e poemul suprem/ dacă nu-l 
scrii repede/ cu venin/ nu poţi respira// sânge, sudoare 
şi lacrimi/ îmi cere îngerul/ cărându-mă în spinare/ prin 
deşertul unei  lacrimi/ scurgându-se dintr-o carte// sunt o 
carte îmbrăcată/ în piele de om.” (PARS PRO TOTO)

Cităm şi un indiciu deconspirativ din fi nalul 
poeziei FEMEIA CU PIPĂ, în care viaţa pare o căţea fără 
botniţă, care te poate muşca în orice clipă, ca şi un poem 
izbucnit din inspiraţie, nestăvilit: „acolo sunt nişte poeme 
turbate/ şi ăştia nu mai au vaccin în spital”.

Pe axa lumii, constituită din textele suprapuse 
ale Victoriei Milescu, în fi ecare punct, viaţa şi moartea se 
contopesc indestructibil: „de îndată ce ne naştem/ moartea 
ne ia în braţe” (SEMNE). Poeziile autoarei, străbat această 
axa, între pământ şi cer, trecând prin toate sentimentele 
omeneşti oferite de existenţă: iubiri, dezamăgiri, tristeţi, 
singurătăţi, deznădejdi, speranţe. Pe această axă, poeta îşi 
inserează poemele aşa cum ţăranii încrustează zilele pe 
un răboj. 

Capitolul al doilea al cărţii ne oferă îndeobşte 
poezii de dragoste, puterea sentimentului neputând fi  
echivalată decât de tăcerea care le cuprinde, în sinea ei, 
pe toate. Tăcerea transfi gurată de dragoste devine Limba 
Adamică: „Eu, cea sprintenă şi voioasă/ ţi-am văzut ochii/ 

absorbindu-mi puterile/ miresmele fl orii de portocal/ din 
iubire şi ură/ fascinaţi de pustiul pustiului/ cuvintele ne-au 
fost date zadarnic! (LINGUA ADAMICA) 

Capitolul al treilea acutizează tensiunea dintre 
viaţă şi moarte. Totuşi, voi cita o poezie ludică care îmi 
întăreşte părerea că teama de moarte este sursa majorităţii 
faptelor noastre. Poezia mai dezvăluie iluzia fascinantă, 
care ne dă puterea de a supravieţui: „Joc şah cu moartea/ 
eu îi iau un pion/ ea îmi capturează un cal/ eu îi dărâm 
un turn/ ea îmi atacă regina// ne studiem fi ecare mişcare/ 
noapte şi zi/ mă felicită/ pentru nerăbdare// nu e drept, 
spun/ e un joc trucat, inegal/ ea întrebă: oare ar fi  drept/ ca 
tu să câştigi?/ Nu, răspund...” (JOCURI ŞI TRAGEDII) 

Poetul învinge moartea prin altă iluzie, creaţia sa: 
„cititor fericit/ deposedează-l pe creator/ de vieţile în plus 
sau în minus/ dacă exişti, salvează-te, salvează-mă/ pentru 
cine bate clopotul anemonelor?”  (SĂ CREDEM CĂ 
EXISTĂM). Mergând pe această direcţie halucinatorie, 
poeta atinge limita dorinţelor umane, aceea ca omul să 
devină Dumnezeu: „Dacă te-ai odihni, Doamne, doar o 
clipă/ ce s-ar alege de creaturile tale/ ivite din insomnie, 
din curiozitate/ din prea multă singurătate// dacă te-ai 
odihni, Doamne, doar o clipă/  ce s-ar alege de noi/ între 
ispită şi ispită/ ce s-ar alege de noi, lucrarea/ ta cea mai 
iubită// te-am putea veghea.../ dă-ne pe mână absolutul/ 
dă-ne pe mână perfecţiunea chiar imperfectă/ doar pentru 
o clipă...” (DACĂ TE-AI ODIHNI, DOAMNE)

*
*               *

La prima lectură, poezia Victoriei Milescu pare 
limpede, nimic neînţeles, calofi lia este topită în text, se 
dezvăluie indirect, aluziv.

La a doua lectură simbolurile invită lectorul la 
sondarea abisurilor.

La a treia lectură, hermeneutică, se dezvăluie 
suprapunerea textelor existenţiale şi poietice. Împletirea 
lor conferă unicitatea cărţii.

Din punct de vedere gnoseologic, popeta 
pendulează între efemer şi esenţe, le duce în aceeaşi 
formulă lirică, dar ele nu se întrepătrund. Esenţele 
sunt în efemer dar nu ne salvează. De unde tristeţea şi 
tensiunea cărţii:  „Dintre atâtea păsări/ nici una nu te ia 
în zbor/ Dintre atâtea fl ori/ nici una nu-ţi spune secretul/ 
reînfl oririi/ dintre atâţia sori/ nici unul nu redevine / lut cu 
chip de om/ dintre atâţia oameni/ nici unul nu-ţi dă ajutor/ 
când te atacă haita cuvintelor/ dintre atâtea cuvinte/ nici  
unul/ nu se va sinucide/ să te-nţeleagă/ cu milă sau cu 
invidie/ dintre atâtea zile/ nici una nu va rămâne cu tine...” 
(CU MILĂ SAU CU INVIDIE...)

Lucian GRUIA
1. Victoria Milescu – FENOMENELE FĂRĂ 

CAUZĂ, Colecţia OPERA OMNIA – poezie contempo-
rană, TIPOMOLDOVA 2011 (Coordonator serie Valeriu 
Stancu)

HERMENEUTICA POEZIEI VICTORIEI MILESCU

După volumul de debut „Sin-
gurătatea pluralului” (2004), care a 
cunoscut și o ediție bilingvă română-
franceză, dl Romeo Ionescu revine cu  
volumul  HAIKU (Ed. „Scrisul Ro-
mânesc”, 2012, 90 p.), reluând, în ti-

parul specifi c acestei specii lirice, mai 
vechea vocație minimalistă.

Prevăzut cu alocuțiunea rostită 
de regretatul Nicolae Diaconu, la lan-
sarea cărții de debut („Anonimul Ro-
meo Ionescu”), volumul reproduce pe 
coperta a IV-a cuvintele criticului li-
terar Gheorghe Grigurcu, care reținea 
expresia „concentrată, livrescă, bazată 
pe un pur al cuvântului” a acestei poe-
zii „dense și actualizate”, o poezie „de 
cărturar”, care cu atât mai mult meri-
tă toată atenția și prețuirea. Mai ales 
azi, când literatura noastră, ajunsă în 
fundături postmoderniste, are urgentă 
nevoie de reconsiderarea  concepției 
artistice, de regăsirea unui echilibru, 
de ieșire dintr-un hățiș experimental 
și metaliterar care s-a dovedit în ge-
nere steril, neducând la nimic. Ceea 
ce nu înseamnă că am nutri nostalgii 
ori inerții paseiste, ci pur și simplu nu 
facem decât să exprimăm o opinie din 
ce în ce mai articulată, care înseamnă 
atitudine, credință în virtuțile cuvân-

tului și în noi posibilități de exprimare 
artistică ale acestei arte, peste care a 
năvălit spiritul „ingineresc”, amatoris-
mul, cumetrismul  și tot felul de mis-
tifi cări...postmoderne, trans- și meta-
moderne.

HAIKU este o carte de expre-
sivitate minimalistă, în care regăsim 
toate stările și „metaforele obsedante” 
ale poeziei lui Romeo Ionescu: arte-
le poetice, iubirea, amintirea, moar-
tea. Un aer de Extrem Orient trece 
prin aceste haiku-uri, așa după cum 
pe coperta volumului putem admira 
o delicată reproducere după Hokusai: 
„pulberi de raze/ numai pentru Hoku-
sai/ destrămau clipe”; „pentru Hoku-
sai/ mâna culori tremura/ pe pânză de 
ceai”; „gheișa punea/ doar pe aceeași 
undă/ tot sufl etul său”; „când iar mă 
chemai/ tristă ca un haiku/ mă topeam 
în ceai”; „în strâns kimono/ își reci-
ta  gheișa/ versuri în haiku”; „eșarfe 
de ceai/ întindeau gheișele/ pentru 
Hokusai”; „picta Hokusai/ samurai 

și gheișe/ pe pânze de ceai”; „o pân-
ză  de ceai/ e tot ce a mai rămas/ de la 
Hokusai”...

Dincolo de această rotire în 
cerc, obsedată de un lexic oarecum 
redundant și care trădează o stare de 
spirit dens intelectualizat, există și 
versuri mai puțin exotice, ventilate 
de un lirism onto-poetic mai general, 
care merg mai direct la sufl etul nos-
tru: „varsă din vin sfânt/ să bea la una 
cu noi/ și cei ce nu sunt”; „și ploaia 
curgea/ pe pereții peșterii/ desenân-
du-ne”;  „vântul însera/ pavilionul din 
parc/ ce trist rămânea”; „cometa ple-
ca/ lăsând Casiopeea/ risipindu-se”; 
„iarba-de-mare/ în ochii tăi aducea/ 
altă culoare” etc. Mai puțin unele ver-
suri  de substrucție anecdotică, pre-
cum: „o dată greșești/ doar în aviație/ 
și în dragoste”...

Să menționăm și ilustrațiile tâ-
nărului maestru Florin Gheorghiu, in-
trând într-o relație de empatie cu tex-
tele, asigurând o frumoasă prezentare 
grafi că a volumului. (Z.C.)

Remeo Ionescu:
Remeo Ionescu: „HAIKU”„HAIKU”
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un mini-testament

nu-ţi fac nici jurăminte şi nici promisiuni
tu ţara mea albastră ce treci prin vremi 
albastre
eu inima-ţi ascult şi ţie doar mă-nchin
altarul vieţii noastre al frumuseţii noastre

eu sunt sătul de jale de plânsul tău amar
vreau să tresari odată adânc şi răzvrătită
să-ţi retrăim martiro trecutu-ţi legendar
nu vreau să te mai văd de nimeni urgisită

un testament mai scriu românii mei iubiţi
„de-am să v-aduc cumva 
vreun strop de dezonoare
în veşnicia voastră să nu mă mai primiţi
să mă zvârliţi ruşinii în scârbă şi-n 
uitare”

iar vântul care bate şi culcă şi usucă
în drumurile lui pădurile virgine
ţărâna să mi-o prindă în aripi să mi-o 
ducă
acolo unde nimeni nu va mai şti de mine

panorama lansării
(un fel de spovedanie la lansarea cărţii

„versete fără corsete”)

eu vin la voi prieteni de departe
din Gorjul meu cu munţi şi cu păduri
mă-ncumet iar să mai lansez o carte
când toată lumea pune murături

vă pregătiţi pentru o iarnă grea
schimbaţi cu gheata sprintena sanda
în lumea asta care e şi-a mea
politica-i un fel de mahala

un om politic e o „RARA AVIS”
mulţi după vremuri s-au schimbat în 
grabă
apucători şi vânzători de ţară
au pus întreaga ţară pe tarabă

căpuşi pe pielea ţării româneşti
căpuşerii cu droaia inventară
şi „conturile” vechi politruceşti
ele-n bancare conturi le schimbară

cu roşia ciumă nu a fost uşor
am îndurat ce-au vrut neînduraţii
suntem şi azi tot la-ndemâna lor
stăpânii-acestei ţări sunt tot ciumaţii

v-aţi dezlipit de sticla ordinară
de sticla colorată mincinoasă
cu toate că e vreme rea afară
şi-n voi e frig,  tot aţi ieşit din casă

când ţara ni-i bolnavă ca de moarte
când relele-n mai rele se schimbară
mie-mi mai arde să lansez o carte
în casa*-n care mi s-a zis AFARĂ

mai văd strigoi şi umbre sumbre hâde 
ce specii şi ce faună murdară
un venetic în amintire-mi râde
vorbindu-mi de MORALA 
PROLETARĂ

demonizaţi de spiritele urii
mulţi din această ramură virală
sfi dau rânjind poruncile Scripturii
şi ne ţineau ei lecţii de morală

vin vremuri tot mai rele şi mai grele – 
am fost nevertebraţi şi vertebraţi – 
şi cocoşaţii vor pleca spre stele
de dogme şi de inşi dogmatizaţi

pe cei ce-nfometaţi ne ţin şi-n frig – 
poeţii sunt ale cetăţii voci – 
am să-i denunţ, să-i blestem şi-am să-i 
strig
să nu ne mai tot creadă dobitoci

am fost prieteni când eram să fi u
azi sunt cotonogit şi plin de tare
ci să mă vindec mai încerc să scriu
şi încă tot mai cred în vindecare

de vechea lume totul mă desparte
în lumea nouă parcă-s tot pustiu
dar am venit să mai lansez o carte
când totul pentru mine-i prea târziu

 Este vorba de Casa Scriitorilor şi de excluderea
mea din Uniunea Scriitorilor

despre visuri şi realitate

oricât aş întoarce lopata cu paiul
şi furca-n nisipul fi erbinte
realitatea se ţine de mine ca scaiul
şi mai abitir de cuvinte

uneori nu mai pot deloc s-o suport
şi voi ca pe-un vis să-o-ncui în cutie
cutia se sparge iar visul e mort
pe când realitatea e vie

îmi place nu-mi place ea tot nu mă lasă
oricum orice-aş face nu scap
ba fuga de ea e periculoasă
şi laşă absurdă şi fără de cap

succesele noastre şi-o-aşa-zisă schimbare
serbate cu vinuri şi alese bucate
devin eşecuri răsunătoare
adică încăpăţânată realitate

rugăminte

plânsete suspine slujbe cuvântări
jerbe şi coroane – nu-mi sunt necesare
celor mai sărmani, când pornesc spre zări
pune-le o masă cât poţi tu de mare

vreau să fi e-n juru-mi linişte deplină
trupul meu ţărânii-l vreau înapoiat
sufl etului meu, trupu-mi de ţărână
temporar ţărâna i-a împrumutat

îngropat de-apururi ca orice român
digerat voi fi  de pământ cu spor
am să-ncerc din vreme ca să nu rămân
pentru veşnicie nimănui dator

când va fi  să trec dincolo de ape
doar iubitei mele îi voi face semnul:
vino câteodată să te simt aproape
măcar până crucii-i putrezeşte lemnul

panorama timpului

timpu-mi miroase-a sudoare
sudoarea – a timp expirat
nu mă mir că timpul nu doare
ci fi indcă mă fură-s mirat

timpul nu are de mine nevoie 
eu am tot timpul nevoie de timp
nu-mi face niciodată pe voie
de-o viaţă îl simt ca pe-un ghimp

tot timpul mă-mpinge din spate
tot timpul de timp mă lovesc
toate-s de timp măcinate
toate în timp se-noiesc

şi toate se duc în olimpul
în care zeii încă petrec
vin toate şi totul cu timpul – 
cu timpul cu toatele trec

omului îi e bine când face
cu timpul veşnica pace

FLORIAN SAIOC

eu merg mereu-nainte în laturi sau în 
urmă
îmi stă în gene omul milenar
mulți mă blamează că nu merg în turmă
că nu îmi plac nici dogma nici spiritul 
gregar

nu știu când nu sunt turmă ce îmi oferă 
clipa
primejdiei supus îmi e exclusă pacea
eu totuși aleg zborul aleg mereu aripa
resping oricum târâșul și dogma-
carapacea

Motto:Motto:

Din volumul ”Panorame - căruța cu proști” 
în pregătire, Ed. Măiastra
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Solitarul pictor gorjean Florin Isuf ne declara:
 „O grămadă de mari pictori au dispărut,
 înfundându-se în grafi ca de carte!”

Motto: „Geniul e relief, noutate, invenţie, creare de epocă şi 
stil. Nu e neapărat un înţelept, ci un supra-inteligent. Geniile sunt ori-
ginale, în măsura în care originalitatea e posibilă.”

PETRE ŢUŢEA

Până la convorbirea de faţă, recunosc, nu-l văzusem la faţă 
chiar deloc pe unul dintre cei mai celebri pictori contemporani ai Gorju-
lui. Iar vizita i-o datorez unui prieten comun – artistul fotograf Theodor 
Dădălău. Ba am stat, într-un fel, la coadă. Fire deschisă, Florin Isuf l-a 
descusut pe amicul col(r) Ion Gociu, alias prozatorul Mugurel Pădurea-
nu-Coarba, care-şi pregăteşte un nou volum de proze, şi-i solicita picto-
rului să-i realizeze ilustraţiile, cam despre ce-i vorba. S-au cam lungit ei 
cu discuţiile, timp în care am inspectat curtea-i largă şi atelierul plin de 
vorbe de duh. Ca un însingurat ce este, Florin Isuf poate fi  perceput şi 
ca un om închis. Totuşi, dialogul s-a legat, după cum vă veţi da seama.

Întreg spectrul existenţial
Maestre, Florin Isuf, cum v-aţi defi ni ca pictor?
Ştiu eu? Nu mă consider numai pictor, grafi cian, căci mie îmi 

plac toate ramurile culturii. Mai precis, mă preocupă întreg spectrul exis-
tenţial. Am scris şi poezii, din când în când, când am câte o chestie care 
mi se pare ieşită din comun. Dar, n-am publicat nimic. Nu m-am băgat 
pe teritoriul poeţilor, unde ei ar fi  fost mult mai buni ca mine.

De pământ, de unde vă trageţi?
M-am născut în 14 aprilie 1952, la Târgu Cărbuneşti, aici unde 

m-aţi găsit acum, în casa asta. Dar tatăl meu e din satul Bota, comuna 
Dobriţa. Maică-mea este Viscopoleanu, iar Viscopolenii ăştia sunt veniţi 
din Macedonia.

Am auzit că sunteţi un pictor mare şi cu şcoală. Aşa-i?
D-apăi cum! Numai că la Cărbuneşti am făcut Liceul Teoretic 

„Tudor Arghezi”, deci nu unul de artă. Aşa se face că n-am luat din prima 
la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj. Am urmat, la Bu-
cureşti, o şcoală postliceală de arhitectură şi, între timp, gândul mi-era 
tot la pictură. Şi eu mi-am făcut studiile tot la Cluj, iar în vremea mea 
rectorul de la „Ion Andreescu” era gorjean şi se numea Daniel Popescu. 
Un profesor universitar venerabil, ce se apropia de vârsta pensionării. 
L-aţi mai prins? Nu şi n-am auzit de domnia sa. Eu sunt şcolit la Cluj, la 
clasa profesorului Vasile Crişan, iar asistent l-am avut pe pictorul Gheor-
ghi Apostu. Amândoi foarte buni pictori şi minunaţi profesori. Asistentul 
era moldovean de origine, iar profesorul Crişan avea un fi x: picta numai 
pe format pătrat şi doar griuri excepţionale.

Între ce ani v-aţi petrecut studenţia clujeană?
Din 1976 până-n 1979. Am fost apropiat grupării echinox-iste 

şi chiar executam grafi ca revistei, fi ind amic cu viitorii scriitori Ioan 
Groşan, Gheorghe Ţeposu şi Ion Pecie.

Poetul şi criticul literar Ion Pecie s-a prăpădit de curând.
Dumnezeu să-l odihnească, era un băiat minunat. Şi şef de can-

tină la căminul Avram Iancu. Şi căminul era fain, situat în centrul vechi 
al oraşului. Oricum, apăruseră căminele blocuri, dar nu-mi plăceau prea 
mult. La căminul Avram Iancu eram ca într-o casă din oraş.

Grafi că de carte,  doar pentru amici
Văd pe masa dumneavoastră de lucru multe cărţi cu dedica-

ţie, din partea autorilor cărora le-aţi ilustra volumele: Viorel Gârbaciu, 
George Drăghescu şi alţii. Când aţi ajuns la grafi ca de carte? Reţin şi 
o copertă la un volum bilingv – română şi limba franceză - de poeme 
semnate de Tudor Arghezi, editat de Centrul pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Gorj, condus de scriitorul Ion Cepoi, carte 
la care-aţi realizat o foarte inspirată copertă.

La ilustraţia de carte am ajuns mai târziu. M-a tot rugat criticul 
literar Gheorghe Grigurcu să fac grafi că de carte. N-aş vrea să mă-nfund 
în aşa ceva. Cunosc o grămadă de pictori mari care s-au terminat aşa, cu 
grafi ca de carte. Dacă l-am refuzat eu pe Grigurcu, acum cărbuneştean, 
de-al meu, vă daţi seama că nu mă omor cu grafi ca de carte. Aşa, pentru 
amici, dacă mă roagă şi prietenul meu Theodor Dădălău, ca în cazul de 
faţă, cu domnul Ion Gociu, nu prea pot să refuz.

Amintirile unei frumoase iubiri
După facultate, unde-aţi fost repartizat?
Pe Valea Izei. Datorită unei prietene, studentă la fi lologie şi mai 

mică decât mine, care chiar ieri mi-a dat telefon, am ales o repartiţie la 
Rozavlea, în Maramureş. Scrie proză, deşi întâi a făcut critică literară la 
revista Tribuna. Diana Adamek se numeşte şi a fost tradusă şi în Portu-
galia. Era prietenă cu Ioana M. Petrescu.

Pe scriitorul Dumitru Radu Popescu, care, la acea vreme, era 
redactor şef la Tribuna, l-aţi cunoscut?

Nu l-am cunoscut atunci, abia mai târziu. A fost şi aici la Târgu 
Cărbuneşti, la Festivalul Internaţional de Literatură „Tudor Arghezi”. Cir-

culă o poveste că i-a plăcut tare mult o pictură de-a domniei voastre şi n-a 
fost chip să se-nţeleagă cu autorul. Şi nu din pricina preţului… În vremea 
studenţiei mele clujene îmi era dragă, îmi plăcea mult poezia lui Horia 
Bădescu. Îmi aducea aminte de Tudor Arghezi.

Să vă povestesc o chestie de anecdotică.  Discutam critică, fi -
lozofi e, la un cenaclu patronat de Liviu Petrescu. Eram pasionat de reîn-
carnare, iar acum nu mai sunt convins. Gândeam că eu şi el, sau eu şi ea, 
de care nu mă legasem cu cununie, o să ne reîntâlnim într-o altă viaţă.

Rozavlea - perioada roz 
din viaţa lui Iusuf!
Ce amintiri aveţi de la Rozavlea şi cât aţi stat acolo?
Rozavlea este un sat excepţional, iar numele i se trage de la 

Valea Roz. Pentru mine a fost chiar perioada roz din viaţă. Acolo am cu-
noscut profunzimea, acolo am ajuns la sufl etul românesc ca o împlinire. 
Când am ajuns, în toamnă, erau numai nunţi şi petreceri folclorice, de 
mare simţire românească. Cazanul de ţuică, moara şi piua acolo le-am 
cunoscut, că la Târgu Cărbuneşti nu le văzusem.

      Ce mai, m-am integrat foarte rapid, deşi la început păream 
niţel pierdut în spaţiul acela mirifi c. Localnicii erau inteligenţi şi cre-
dincioşi. Se salutau cu „Lăudăm pe Iisus!” O formă foarte originală de 
salut, deşi la şedinţele de partid ne interziceau aşa ceva. Dar nu s-a pu-
tut scoate asta din vorbirea localnicilor. Iar mie, prietenii, îmi spuneau, 
evident, în glumă: „Lăudăm pe Isuf!” Urarea sau salutul s-a mai păstrat 
în memoria prietenilor. Îmi ziceau rozăvlean adoptiv. Şi acum mă duc 
acolo ca acasă. Am predat timp de patru ani desenul la şcoala generală 
din comună, iar Diana era studentă. Eu fi ind mai mare ca ea. Dar nu ne 
gândeam la însurătoare. Şi Diana s-a căsătorit târziu, după 40 de ani, cu 
un  profesor universitar. Ne vorbim des şi nu are nici ea copii.

De ce-aţi plecat de la Rozavlea?
M-au chemat ai mei, ca să nu rămân pe-acolo. Mai am o soră, 

profesoară de limba franceză, acum pensionară, în Târgu Cărbuneştiul 
natal. Şi eu am predat la o şcoală generală de aici, la Palatul Pionierilor, 
şi încă mai sunt în învăţământ, la Palatul Copiilor, cum îi spune acum.

Primul interviu cu Isuf,
 în Gazeta Gorjului!
V-aş ruga să-mi arătaţi câte ceva scris despre pictorul Florin 

Isuf, dacă se poate. N-am cum, întrucât n-am păstrat nicio publicaţie în 
care s-a scris despre mine. Nu le am pe astea, nu-s prea ordonat. Primul 
care-a scris despre mine este Tiberiu Alexa, pe spatele unei lucrări re-
produse, ce se numea Ora Bogată. Fiind nişte fl uturaşi, i-am mai păstrat 
pentru că s-au tipărit în tiraj mare. 

(Trag cu ochiul şi acolo, pe spatele fl uturaşului, Tiberiu Alexa 
scria: „Florin Isuf practică o grafi că metaforică de tip alegoric, în care 
discursul poetic şi polemic ia accente ironice, aproape sarcastice, mi-
mând o oarecare viziune infantilă, de fapt un joc al formelor dispuse într-
o succesiune plană. Întregul spaţiu pictural dezvoltă un discurs narativ 
ce cuprinde, după caz, probleme şi valori sociale sau morale actuale.”

Cel mai bine cine a scris despre pictorul Florin Iusuf?
A venit la mine poetul Nae Diaconu şi mi-a luat primul interviu. 

Unul scris de un mare poet, un interviu adevărat apărut în Gazeta Gorju-
lui. Mă găsise taman când săpam groapa la WC-ul de la Casa Pionierilor. 
Păcat că nu l-am păstrat. Cum vă spuneam, eu ziarele nu le-am ţinut! Nu 
sunt un tip care să ţină la o istorie personală.

Prin ce an era şi dacă v-aţi mai văzut apoi?
Să fi  fost 1985-86, nu ştiu precis. L-am cunoscut aici, apoi am 

fost şi la el acasă, la Târgu Jiu, dar şi la Ţicleni. Pe vremea când bea el, 
că şi eu mai trag câte-o băută.

Licorile bahice nu-s bune!
Când a vrut Dumitru Radu Popescu să vă cumpere o pictură ce 

i-a plăcut foarte mult, se zice că eraţi într-o stare de asta, cu preocupări 
bahice şi mai puţin artistice.

Nu ştiu, nu-mi aduc aminte.
Vă ajută, cumva, la creaţie băutura?
Sincer, licorile nu cred că mă ajută la creaţie. Perioada aia, când 

mă las, mă ajută la o trăire mai intensă a vieţii.
        După câte o băută, apare o perioadă de gol mental, de vid 

existenţial. Apoi, dacă ştii să deschizi poarta care trebuie, îţi vin idei şi 
inspiraţie. Chiar nu desenez deloc când beau.

Fus ajutat de Fus, la UAP

Cu un asemenea debut furtunos, încă din studenţie, bănuiesc că 
aţi devenit membru al Uniunii Artiştilor Plastici destul de repede. Nu-i 
aşa? Chiar deloc. Lucrarea mea de Diplomă se numea „Vicii contempo-
rane”, pe care i-am lăsat-o, cu dragoste, lui Diana Adamek. Şi, după titlu, 
nu dădea prea bine în epocă. Am avut o profesoară, Svoboda, parc-o 
chema, cehoaică, m-a îndrumat şi dorea să mă cuminţesc şi să intru în 
UAP. N-a fost să fi e pe atunci.

Şi când aţi intrat, totuşi?
Abia anul trecut, mi-a făcut dosarul pictorul Vasile Fuiorea 

S-a stins din viaţă, pe 22 iulie a.c., artistul plastic – unul de excepţie – FLO-
RIN ISUF. Am scris despre opera-i grafi că şi picturală printre cei dintâi, în „Tribuna” 
lui D.R. Popescu, într-un supliment „Tribuna în Gorj” supervizat de Nicolae Diaconu. 
Apoi, mereu, cu prilejul fi ecărei expoziţii, i-am comentat tablourile şi compoziţiile în-
totdeauna stranii.

Am fost colegi de tabără de cercetare etnofolclorică „Constantin Brăiloiu” a 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, unde 
– ce nebunie şi ce frumuseţe!- l-am văzut la lucru, aşezat gospodăreşte în faţa vreunui 
prepeleac, vreunei mori pe râu, vreunei pivniţe, vreunei case boiereşti vechi, tradiţio-
nale.

Era înainte de toate un om adevărat, autentic şi un artist desăvârşit. Explic cum 
înţelegea el acest concept: ca pe o împlinire de sine, ca pe o neîncetată nemulţumire de 
sine,  ca pe o neîntreruptă zbatere de a găsi în cultură sâmburii naturii, ca pe o ambiţie 
personală de a nu uita inseparabilul raport dintre artă şi mesajul profund omenesc (îi 
zicea catharsis) al acesteia.

Ca plastician/estetician, Florin Isuf a căutat cu obstinaţie, cu pozitivă con-
sacrare, pe urmele suprarealiştilor, a explora resursele (arhetipurile) inconştientului. S-a exprimat pe muchia 

sublimantă (în sens freudian) dintre fi gurativ şi nonfi gurativ. Cobora tot mai adânc 
în bolgiile Existentului cu scopul, programatic, de a-l interpreta metaforic, simbo-
lic, semiotic, alegoric în a-i redefi ni accepţiile, fi ind ispitit, parcă ad infi nitum, a-şi 
dedubla intenţia primară, de a o reduplica, întru determinarea intrinsecă de a da chip 
invizibilului, necunoscutului, terifi antului (într-un singur cuvânt: sacrului).

Elaborasem un distih: „Pe-un munte de melancolie/ ziditu-mi-am târziu 
chilie”, prin preajma Sfântului Lăcaş al Mănăstirii Tismana. Se arătase încântat 
de el şi încropise un desen aleatoriu. Se pronunţase, telegrafi c, cum îi era modul: 
„Eu chiar am fost întreaga-mi viaţă un munte de melancolie, crescut pe-o vatră de 
iubire. Iar asta-mi a fost un prelungit exerciţiu ascetic, de pustnic retras în chilia-
mi de slujitor al tuturor muzelor”. Trecând în lumea umbrelor luminoase, FLORIN 
ISUF, devine nemuritor, se re-înzeieşte. A lăsat o zestre cultural-artistică de mare 
valoare Gorjului, pe care România va trebui în continuare s-o evalueze, reevalueze 
şi integreze în circuitul european. Ca orice trăitor în Limes, ca orice reprezentant al 
localismului creator, nu a fost preţuit pe cât ar fi  meritat. Fie ca măcar posteritatea 
să-i fi e glorioasă!

Ion Popescu Brădiceni, doctor în fi lologie 

Un strălucit reprezentant al localismului creator gorjean
FLORIN ISUF

ULTIMUL INTERVIUULTIMUL INTERVIU
O cumplită veste ne anunţă că pictorul Florin Isuf nu mai este printre noi. S-a prăpădit la numai 60 de ani, în casa şi Atelierul lui din Târgu Cărbuneşti, răpus de o 

boală cumplită. În noaptea de 2 ianuarie 2012, avusese un vis. Venise la Târgu Jiu şi nu i-a găsit pe bunii săi prieteni Teodor Dădălău şi Rodica Brăiloiu. Rătăcind pe străzi, 
s-a întâlnit cu Traian Dădălău, fi ul celor doi şi amicul lui. Înnoptându-se, Traian i-a spus: „Lasă că te iau eu la mine!” Visul mi l-a povestit Doru Dădălău, care nu credea, în 
nici un chip, ca visul să se-mplinească. Redăm mai jos ultimul interviu al maestrului Florin Isuf. Dumnezeu să-l odihnească-n pace!

Ion Predoşanu
şi iată-mă-s membru al UAP. Fără insistenţa domniei sale n-aş fi  fost 
membru al UAP nici acum. Este un om extrem de agreabil, elegant şi-
i, de loc,  din Peştişani. Satul în care m-am născut eu. Tatălui său i se 
spunea Fus. Păi şi mie tot Fus îmi zice lumea, nu ştiu de ce, că Isuf este 
un nume de origine turcesc.

Parcimonios  cu propriile-i expoziţii personale

Cam câte expoziţii personale aţi avut până acum?
Nu prea multe, că n-am lucrări. Majoritatea le-am vândut ori 

dăruit. Păi de ce nu le strângeţi de la colecţionari pentru a organiza o 
altă expoziţie?

Nu-i deloc simplu. Şi totuşi, am avut vreo 3-4 expoziţii perso-
nale la Târgu Jiu, la Bucureşti, în anul 2000, la Galeria Eforie. Numai că 
la expoziţii de grup stau mult mai bine. Sunt, în schimb, multe expoziţii 
de grup: Sala Dalles, Casa Americii Latine(de trei ori), Şcoala Internaţi-
onală Americană(de două ori), la Râmnicu Vâlcea. Şi, era să uit, am mai 
avut o expoziţie personală la Hunedoara, la Galeriile Uniunii Artiştilor 
Plastici din România, chiar anul trecut – în 2010. N-au ţinut seama că 
nu eram, pe atunci, membru al UAP.

De vândut , aţi vândut?
De ce nu? Am lucrări în colecţii particulare şi din ţară şi din 

străinătate. Dar, nu-i bine să spui că vinzi de-acasă. Că te ia fi scul! O 
să vină şi timpul acela. La expoziţia de la Bucureşti, l-am cunoscut pe 
dramaturgul Gheorghe Astaloş, care mi-a plăcut ca om. Şi ca operă, 
n-am ce zice. Jos pălăria! Mi-a cerut o lucrare, şi eu i-am cerut cam mult 
şi n-am bătut palma. Nu mă pot plânge, acum abia dacă am acasă, aici 
la atelier, vreo 7-8 picturi. O să mă pun mai serios pe treabă şi-mi mai 
pregătesc o expoziţie personală.

La Moscova pe gratis,
în alte părţi ca lumea!

În Gorj aţi avut cereri?
Ba bine că nu. Mi-a cumpărat şi Viorel David trei lucrări, cel 

mai mare colecţionar gorjean. Probabil are relaţii şi cu alţi colecţio-
nari din ţară. Şi băiatului lui Doru Dădălău, lui Traian, i-am dat vreo 
şapte-opt lucrări. Semn că puştiul are gust şi vrea să-şi facă o colecţie 
pe cinste. Pictorul Vasile Parizescu este cel mai mare colecţionar din 
România. În decembrie 2005, pe vremea când lucram la „Flacăra lui 
Adrian Păunescu”, şi eu şi el am primit, de la Muzeul Naţional de Artă 
Cotroceni, câte o Diplomă de Excelenţă. Colecţionarul Vasile Parizescu 
v-a cumpărat vreo lucrare?

 Nu încă, dar mai trag nădejde. Cu ajutorul lui Dumnezeu, aş 
putea deveni un clasic în viaţă. Nu-i aşa?

O personală, sigur, se face greu. Am vreo opt lucrări la Ruse, 
dar o să trag anul acesta mai tare.

În străinătate aţi vândut?
Am şi la Moscova o lucrare, dar aia am dat-o gratis. Exist, 

totuşi, în colecţii din Canada, Franţa, Austria şi Germania. Unui coleg 
de breaslă, tot pictor, din Argentina, Bernando Newman, probabil neamţ 
de obârşie, i-am dat o lucrare odată când participa şi el la o ediţie a 
GorjFest-ului organizat de Doru Dădălău.

Ion PREDOȘANU
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Pe la jumătatea lunii noiembrie 2011, afl u de 
la Dna SORANA GEORGESCU-GORJAN (do-
miciliată în Str. Vasile Lucaci, nr. 14, București), 
într-o mai lungă discuție telefonică pe varii teme, 
îndeosebi culturale, că un domn, pe nume ing. chi-
mist LUCIAN CHESARAICU a contactat-o ca să-i 
arate niște desene schițate pe paginile unei cărți de 
versuri (Poeme într-un vers, de Ion Pillat, apărută 
în 1936 la „Cartea Românească”, carte ce poartă 
dedicația în franceză ”Ȁ Madame Hasnaș, avec 
tout l’amour”. Doamna Georgescu încă nu poate 
să se pronunțe, încă, dar prima impresie produsă de 
cele cinci desene și de pretinsul autograf i-au tre-
zit mai suspiciuni.  A rămas să le studieze mai în 
amănunt și să comunice preopinentului concluziile 
analizei.

Foarte nerăbdător de a le vedea și eu, am 
transmis Doamnei Sorana rugămintea, iar dânsa i-a 
sugerat dlui ing. Lucian Chesaraicu să le îndrepte, 
prin câteva click-uri, și către iubitorul de Brâncuși 
din Târgu-Jiu, astfel prin e-mail-ul din 25 noiem-
brie 2011 dl Cheresteșiu îmi trimite scanate pretin-
sele desene brâncușiene, pretinsa „dedicație” făcută 
Sabinei Hasnas  și datată „1937”, dimpreună cu co-
perta volumului de poezii a lui Ion Pillat (carte pe 
care C.Brâncuși ar fi  făcut-o cadou soției doctorului 
Hasnas în 1937, pe când, vezi Doamne, artistul s-ar 
fi  afl at la Târgu-Jiu, cu prilejul lucrărilor la Coloa-
na Infi nitului...). Văzând că lucrurile tind a avea o 
coerență prea...evidentă, am cerul dlui Chesaraicu, 
deținătorul cărții, mai multe informații, pe care le-
am primit cu politețe și promptitudine. Mă interesau 
următoarele sate: 

1.Unde s-a găsit cartea, cum a ajuns acolo? 
2. Ce părere aveți dv.? De când știți de acest 

autograf? 
3. Dacă le-a mai arătat cuiva și cine și-a mai 

exprimat părerea?

Astfel am afl at că volumul de poezii al lui 
Pillat „are o istorie ciudată”: Cineva, nu se știe cine 
(!), din Franța, a vrut s-o liciteze, dar „probabil nu 
a fost destul de convingător și nici nu a avut bani 
de certifi care”, prin urmare cartea a ajuns la un an-
ticariat, de unde dl Chesaraicu ar fi  cumpărat-o mai 
mult pentru valoarea literară. 

Dar să reproducem mărturisirea dlui ing. Lu-
cian Chesaraicu:

„D-le Cârlugea, eu vă mulțumesc de atenție 
și vă rămân îndatorat . 

1. Cartea are o istorie ciudată. Din Româ-
nia nu știu mare lucru, dar știu precis că la mine a 
ajuns din Franța, unde cineva a vrut să o vândă. I 
s-a cerut o certifi care, o proveniență și probabil nu 
a fost destul de convingător și nici nu a avut bani 
de certifi care. Așa că  a vândut cartea la un anti-
car și de la acest anticar - o prăvălioară de nimicuri 
la Strasbourg - am cumpărat-o [eu] cu câteva sute 
de mărci germane, înainte de anul 2000. Îmi aduc 
aminte că mai erau câteva dosare cu acțiuni vechi 
la bănci din România interbelică, hârtii fi scale  etc . 
Deci, probabil pachetul a fost vândut de un român . 
Eu cumpăram cartea oricum deoarece Ion Pillat îmi 
place și te bucuri să-l găsești, în română, în Franța .

2.Acum este a mea  și înainte să o cunosc pe 
d-na  Gorjan era să o dau la schimb pe alte publicații 
de avangardă, îmi place mult avangarda .

3.Eu personal nu sunt convins 100% că este 
Brâncuși, în ultimul timp am citit în media o în-
treagă polemică pe tema falsurilor Brâncuși , sunt 
mulți experți, dar sincer,  după ce am cunoscut-o pe 
dna Gorjan și domnia sa mi-a vorbit de dv., am înce-
put să mă lămuresc, cine și cum. La ora actuală,  mă 
interesează numai ce veți zice dv. și dna. Gorjan .

4.Cartea a mai fost văzută de un domn Victor 
Crăciun: dna Gorjan mi-a arătat odată o carte scrisa 
de VC și a comentat-o. Zilele trecute am fost invitat 
de un tip Dan Crăciun la vernisajul unei expoziții 
de fotografi i. Acolo, am cunoscut pe V.C., sunt un 
neam mare incluzând și pe pictorul Eugen Crăciun, 
tatăl lui D.C. Am rugat, deci, pe V.C.  să îmi dea și 

mie un exemplar din cartea lui, m-a întrebat de ce 
și i-am spus. M-a rugat să-i arăt cartea și să-i dau 
un scaning, a rămas uluit și mi-a spus ca să nu o 
arăt la muzeu, el  - un domn Mocioi ? -  și un al-
tul, fost director la muzeul din Tg. Jiu sunt singurii 
specialiști în Brâncuși  (s.n.!!!). Eu am povestit și 
am cerut aprobarea dnei Gorjan . 

5. Am găsit programul - în franceza - din 
anul 1930 al expoziției de artă modernă româneas-
ca și acolo am văzut ,,Măiastra”  lui Brâncuși din 
colecția Storck, bronz . Este super dar nu semăna cu 
nici una din păsările din cartea lui V.C. și asta m-a 
pus pe gânduri [...]! 

O seara buna , Lucian Chesaraicu.”

Întrucât nici dl Chesaraicu nu părea a fi  
prea... dumirit în privința pretinselor desene 
brâncușiene, domnia sa revine într-un lămuritor mail 
exprimându-și încrederea în analiza ce o vom face. 
Politețea dânsului, ca și pasiunea de colecționar mai 
vechi sunt evidente și de bună credință, totuși, nu-i 
lipsește domnului respectiv o oarecare „orientare” 
în ceea ce se întâmplă pe plan mondial cu „trafi cul” 
de opere așa-zis brâncușiene:

«Așa cum mi-ați spus, sunt disciplinat, am 
scanat din carte tot ce era desen, inclusiv primele 
pagini și ultima cu tirajul. Le trimit și d.lui Cârlu-
gea, căruia îi mulțumesc pe această cale de interesul 
arătat, de amabilitate și bune intenții .

Repet, dv., dle. Cârlugea, sunteți pentru mine 
adevărații specialiști în Brâncusi [ei, chiar așa! ZC] 
și opinia pe care o veți avea va fi  cea hotărâtoare. În 
rest știți, cum se zice „sunt mulți crocodili în Nil, 
inutil, inutil...

Am văzut pe internet, s-au vândut la diverse 
licitații in SUA - Anglia, desene de Brâncuși, sem-
nate și nesemnate, din diverse colecții. Nu sunt gro-
zave - or fi  adevărate? - adică mai mult joacă sau o 
chestie de moment. Și portretul lui Fundoianu, dacă 
nu era măreția de sculptor a lui Brâncuși și viața 
ciudată a lui Fundoianu, nu este decât un desen oa-
recare. De remarcat, Brâncuși, oltean sadea, a fost 
bun, chiar foarte bun prieten cu Voronca, Fundoianu 
și avangardiștii. Mai avea probabil în sânge urme de 
la legiunea XI romană adusă de Traian în Dacia și 
care se zice că a rămas loco (!?)...

Mă iertați de comentariu, dar eu îi admir mult, 
și à propos de Fundoianu, ce a scris în Romania - 
Herta, este tot ce se poate mai frumos în existența 
lor pe aici. A plecat în Franța și nu s-a mai regăsit .

O zi buna, Lucian Chesaraicu»

*
Am studiat cu foarte mare atenție pretinsele 

desene brâncușiene, inclusiv „dedicația” adresată 
«avec tout l’amour”! doamnei Hasnaș (probabil Sa-
bina Hasnaș, soția deputatului liberal, dr. Nicolae 
Hasnaș, care la 5 noiembrie își serba la casele lui 
ieșirea la pensie, după 30 de ani de activitate pusă în 
slujba sănătății, dar și după o viață de parlamentar 

plină de roade pentru conjudețenii ce l-au adoptat 
încă din 1907.

 Să precizăm că Sabina Hasnaș (1881-
1944) era membră a Ligii Femeilor Gorjene a 
cărei președintă era Dna prim-ministru Arethia 
Tătărescu, fi ind prezentă la Poiana, la discuția pe 
care C. Brâncuși, sosit de la Paris (1937), a avut-o la 
reședința de vară de acolo, cu comitetul Ligii (a se 
vedea fotografi a făcută în fața Casei, cu acel prilej, 
în care apare C.Brâncuși alături de comitetul direc-
tor al Ligii).

Nu există până acum nicio știre a vreunei 
aproprieri între familia dr.N. Hasnaș, deputat libe-
ral, și C. Brâncuși, iar în memorialistica sa, Din 
vâltoarea vremii... (editată abia în 2010,  la Editura 
„Măiastra” din Tg.-Jiu), care cuprinde și anii 1937-
38, momentul ridicării la Tg.-Jiu a Ansamblului 
sculptural, nu se face nici măcar o referire, fi e la 
prezența artistului aici, fi e la unele din operele ri-
dicate, începând cu Masa tăcerii, Aleea scaunelor, 
Poarta sărutului, din grădina publică a orașului, 
până la Coloana infi nitului din Târgul fânului, de pe 
platoul de lângă cazărmi.

Consultând cu mare atenție zeci și zeci de de-
senele brâncușiene (din ediții române și străine), 
crochiurile, portretele schițate unor prieteni dragi, 
chiar „autoportretul” tinzând a-i exprima sinele, 
apoi iscăliturile artistului (care păstrează anumite 
elemente invariante) și, nu în ultimul rând, scrisul 
artistului  în jurul vârstei de 60 de ani, eventuale-
le „dedicații” (una chiar sună chiar așa: „avec tout 
l̕̕̕ amour” (!!!), expertiza mea a ajuns la concluzia 
pe care i-am comunicat-o dlui Lucian Chesaraicu la 
data da 30 noiembrie 2011: 

„Stimate Domnule Chesaraicu,
In urma unei expertize de mai largă concen-

trare profesională, vă comunic:
Pretinsele «desene Brancusi» nu sunt au-

tentice!
Cu salutari si toate cele bune,
Prof. dr. Zenovie Cârlugea ”

Atât „dedicația” cât și pretinsele „desene” 
sunt executate cu peniță și cerneală neagră, de o 
mână cu oarecare abilități plastice, dar căreia îi 
lipsește nu numai viziunea dar și fi nețea spiritului 
brâncușian. La 61 de ani, Brâncuși ajunsese la o 
esențializare a desenului, nefăcând niciodată conce-
sii indecenței. Nici scrisul, nici semnăturile, nici de-
senele nu sunt ale lui Brâncuși. Joaca asta de peniță 
este atât de insistență încât ideea de «făcătură» și 
«fals oribil» sare în ochi.

Nu, acesta nu e Brâncuși! E UN FALS 
ORDINAR! – acesta a fost mesajul meu trimis și 
Doamnei Sorana Gorgescu-Gorjan, la data de 30 
noiembrie 2011, iar domnia sa mi-a răspuns cu o 
urgentă promptitudine: «Și părerea mea e la fel!»

Documentar de Zenovie CÂRLUGEA

NOI FALSURI BRÂNCUȘIENE. . .NOI  FALSURI BRÂNCUȘIENE. . .
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