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O recuperare spectaculoasă, din ultimii ani, datora-
tă dlui Gabriel Liiceanu, prin editarea integrală a operei 
inedite, este aceea privitoare la Alexandru Dragomir 
(1916-2002), decedat la vârsta de 86 de ani fără să fi  pu-
blicat vreodată o carte. Abia după 
moartea fi lozofului au început a ieși 
la iveală „Caietele Dragomir”, edi-
tate la „Humanitas” sub următoarele 
titluri: Crase banalități metafi zice 
(2004), Cinci plecări din prezent. 
Exerciții fenomenologice (2005), 
Caietele timpului (2006), Semințe 
(2008). Menționăm, de asemenea, 
numărul din Studia Phaenomeno-
logica (IV, 3-4, 2004) dedicat aces-
tui uimitor fi lozof, ce a ucenicit la 
școala lui Heidegger, în perioada 
pregătirii doctoratului său la Frei-
burg (1941-1943), după care, reîn-
tors în patrie, devine, în noul regim 
politic, „un fi lozof clandestin”.

Crase banalități metafi zice 
(Prelegeri reconstituite de Gabriel 
Liiceanu și Cătălin Partenie. Prefață 
de Gabriel Liiceanu. Postfață de 
Andrei Pleșu, Humanitas, 2010, 258 p.) reconstituie pre-
legerile  „din subterană”, susținute între 1985 și 2000, 
de Alexandru Dragomir în casa lui Gabriel Liiceanu, în 
prezența unui select auditoriu (Sorin Vieru, Andrei Pleșu, 
Thomas Kleininger, Horia Patapievici, Cătălin Partenie), 
unele chiar înregistrate pe bandă magnetică, altele tran-
scrise după notițe.  E vorba, așadar, de o „reconstrucție 
a textului” în obișnuitul ton colocvial, de G. Liiceanu și 
Cătălin Partenie.

Pentru cel ce studiase  și corespondase cu marele 
Heidegger și pe care îl aștepta în țară o strălucită cari-
eră universitară, noul regim politic instaurat în România 
însemna un obstacol de netrecut. Anii de la Freiburg, 

petrecuți în preajma lui Heidegger, 
mit grossen Fleiss und ausgezeich-
netem Erfolg – cu mare sârg și cu 
reușite excepționale, și care într-o 
viață normală l-ar fi  propulsat într-o 
poziție de merit,  „devin dintr-oda-
tă o pacoste.” În curriculum-ul său, 
așadar, această perioadă („păcat ca-
pital”, scrie prefațatorul) trebuia elu-
dată pentru a putea accede la ipostaze 
profesionale cât mai îndepărtate de 
vocația fi lozofi că a începutului (de la 
ucenic sudor la șef serviciu vânzări 
la «Metarc» , apoi corector și eco-
nomist la Editura Tehnică, redactor 
pentru „Dicționarul Enciclopedic” și 
șef de aprovizionare la Hidrocentrala 
V.I. Lenin de la Bicaz, în sfârșit eco-
nomist la «ISCE Exportlemn», până 
la pensionarea din 1976...

Între disertațiile susținute de Al. Dragomir, în 
martie-aprilie 1985, se pot număra și cele trei prelegeri 
pe marginea Scrisorii pierdute a lui I.L. Caragiale, con-
semnate de același G. Liiceanu și redate în studiul „O in-
terpretare platoniciană la «O scrisoare pierdută», care 
surprinde prin puterea de asociație și disociere a ideilor, 
prin integrarea comentariului într-un scenariu argumen-

Recent, la Editura „Princeps 
Edit” din Iași, a văzut lumina tiparu-
lui masivul op de semnat de criticul 
universitar GEORGE POPA – EMI-
NESCU SAU DINCOLO DE AB-
SOLUT (formar mare, 516 p.), cu o 
Prezentare de Leonida Maniu.

Amintind de celebra lucrare a 
Rosei del  Conte din 1962, Emines-
cu o dell’Assoluto / Eminescu sau 
despre absolut (trecută în eternitate 
la  3 august 2011, la 104 ani), sub 
acest titlu sunt înmănuncheate, de 
fapt, contribuțiile dlui G. Popa pe 
terenul atât de cutreierat, complicat  
și miraculos al eminescologiei din 
ultimele trei decenii, studii care s-au 
bucurat de unanime aprecieri atât din 
partea cititorilor cât mai ales din cer-
cul, tot mai restrâns, al eminescolo-
gilor români și străini: Spațiul poetic 
eminescian (1982), Prezentul poetic 
eminescian (1989), Spiritul hyperio-
nic sau sublimul eminescian (2003), 
Libertatea metafi zică eminesciană 
(2005).

S-au exprimat asupra acestor 
abordări hermeneutice, de-a lungul 
vremii, relevând substanțialitatea 

meditației critice și modernitatea 
viziunii critice, de larg orizont inter-
pretativ, critici  de seamă, precum: 
George Munteanu, Constantin Cio-
praga, Mihai Drăgan, Nicolae Barbu, 
Elena Tacciu, Alexandru Călinescu, 
Ioan Holban, Constantin Cubleșan, 
Virgil Cuțitari, Alice Țuculescu, 
Alexandru Husar, Alexandru Hub, 
Constantin Zetu, Nicolae Georgescu, 
Leonida Maniu, Zenovie Cârlu-
gea, Adrian Voica ș.a. Inclusiv în 
revista „Portal-Măiastra” au apărut 
cronici și studii privind contribuția 
pe terenul eminescologiei a univer-
sitarului DHC George Popa, care a 
dedicat poetului „nepereche” zeci 
de ani de cercetare și meditație, 
militând pentru o înțelegere cât mai 
nuanțată și profundă a spiritului emi-
nescian, în concordanță cu gândirea 
și arta universală (v. Istoria culturii 
și civilizațiilor. Un compendiu al 
spiritualității universale, 1997).

Menționăm aici nu numai volu-
mele sale de poezii cu conținut ide-
atic, dar și aforismele ori studiile de 
fi lozofi a literaturii, eseurile de artă 
ori atât de izbutitele traduceri, în 
nenumărate ediții, din Omar Khayy-
am (1969-2000), Rabindranath 
Tagore (1987-2003), Hafi z (1997-
2005), Rainer Maria Rilke (2000), 
A. K. Coomaraswamy (1997, 2004).

Întrucât exegeza eminesciană 
întreprinsă de dl G. Popa a fost 
strălucit analizată, într-un număr tre-
cut al revistei (v.„Portal-Măiastra”, 
an VI, nr. 3-4, pp. 1 și 48), de dl 
Leonida Maniu, nu ne rămâne decât 
să salutăm apariția acestui „Nou Tes-
tament Eminescian”, pe care autorul 
ni-l trimite „cu întreaga bucurie și 
prețuirea unei frumoase colaborări.” 

(P.M.)

Când, cu ani în urmă, adunasem într-o carte studiile și 
eseurile pe tema străvechimii noastre (Dacoromânia profundă, 
studii de dacologie, 2006), încă nu aveam conturată ideea că 
o lucrare de această factură i-ar putea fi  dedicată însuși lui 
Eminescu.

”Fulgerat de ideea unei epopei dacice” – cum exact 
observa monografi stul său G. Călinescu – Eminescu ne-a dat, 
deși fragmentar, epopeea națională, legitimând, în poemul 
sociogonic Memento mori, civilizația geto-dacă în rândul 
marilor civilizații ale omenirii, începând de la comunităţile 
primitive, trecând prin Babilon, Asiria, Palestina, Egipt, 
Grecia, Roma, epoca năvălirii barbarilor în Europa, până la 
Franţa Revoluţiei şi a Împăratului Napoleon. Din 217 strofe 
senarii (deci 1302 versuri), cât numără cel mai amplu poem 
eminescian, 104 sunt dedicate Daciei legendare și eroice! 
Poetul se avânta, așadar, în grandioase viziuni romantice 
privind istoria mitologizantă a țării sale, creând desigur în 
perspectiva universalității. Iată de ce nu trebuie să-l vedem ca 
pe un paseist atemporal rătăcit în fundături mitologice sau ca 
pe un naționalist de îngustă viziune etno-istorică…

Cunoscând bine istoria omenirii și foarte bine istoria 
poporului său, Eminescu a observat la timp  situația istorică 
și noile reconfi gurări geo-strategice ale Europei răsăritene, 
militând pentru drepturile istorice și inalienabile ale românilor, 
pentru o mai justă punere în valoare a tot ceea ce este românesc și autentic.

Cel ce își riscase  în studenție statutul de om liber prin scrierea unor articole 

ce vizau îngrădirea de drepturi și libertăți a românilor din 
Transilvania va continua să gândească și să creeze în spiritul 
ideii naționale. Dacoromânismul poetului, vibrând puternic atât 
în poezie cât și în publicistică, venea din străfunduri de veacuri, 
cu o întreagă istorie și mirabilă mythosofi e, care vor imprima 
eminescianității specifi citatea unui geniu preponderent romantic.

Studiile și eseurile din această carte au apărut de-a lungul 
vremii în Luceafărul, Literatorul, Transilvania, Meridian, 
Lumină lină / Gracious Light (New York), Dacoromânia, Dacia 
magazin, Studium… Unele au fost prezentate drept comunicări în 
cadrul Congreselor de Dacologie (București, 2005-2010).

Am urmărit, totodată, aspecte mai puțin cunoscute din viața 
poetului (romanul sentimental și controversa privind boala și 
moartea poetului), apoi ecourile genialității eminesciene în 
conștiința legitimă a marilor urmași întru revoluționarea continuă 
a limbajului poetic până în postmodernitate (Tudor Arghezi, 
Nichita Stănescu).

De pretutindeni, geniul lui Eminescu (despre care Titu 
Maiorescu scria încă din 1889, în Eminescu și poeziile lui) este 
și rămâne puternic, expresivitatea creației poetice fi ind, sub acest 
aspect, eponimă. Nu mai puțin dacoromânismul său manifest, 
dincolo de a friza o xenofobie naționalist-îngustă, rămâne 
o continuă provocare, atât în ceea ce privește specifi citatea 
mitografi ei naționale cât mai ales prin  defi nirea spiritualității 

românești în contextul universalității creatoare.
(Z.C.)
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La început Caragiale se lansează în publicistică fi ind destul de mo-
tivat prin inteligenţă şi cultură. Stilul publicistic, prin specifi cul conţinu-
tului său, se caracterizează prin electism. Această proiecţie eterogenă, 
cu balanţa înclinând spre stilul beletristic, caracterizează publicistica 
lui Caragiale. Iniţierea în stilul beletristic favorizează arta prozatorului 
de mai târziu, propensiunea spre ironie, spre arta concentrării iar, acolo 
unde e cazul, spre rigoarea ştiinţifi că.

Registrul tematic al publicisticii este divers. Multe articole au un 
caracter poliscriptural, enciclopedic. „Rama publicistică” cuprinde de 
toate, chiar schiţe şi momente, iar ţinta publicisticii se adresează, de cele 
mai multe ori, moralităţii. Gratuit, multe fi guri din articole, sponsorizea-
ză băşcălia, căci „o glumă e o epigramă pe marginea morţii sentimente-
lor”, zice Nietzsche.115) Ideologic, Caragiale cultivă tragicul tocmai prin 
râs. Tehnocraţii sunt, pentru Caragiale, amatorii trăncănelii, ai petrecerii 
văzută ca o compensaţie metafi zică la o existenţă derizorie. Din rândul 
acestora sunt recrutaţi „moftangii” de tot soiul, cei care populează pu-
blicistica lui Caragiale.

În articolul Moftul (Studiu de mitologie populară), apărut în Mof-
tul român, nr. 2, 29 ianuarie 1893, I.L. Caragiale defi neşte noţiunea în 
discuţie: „Moftul… este un zeuşor gingaş şi nostim, care a luat naştere 
din amorul din fl ori al «Hazului» cu «Gluma»[…] purtând într-o mână 
«Râsul», o fl oare, şi în alta nişte foarfece mari[…] «Moftul»[…] al cărui 
cult a fost răspândit mai ales la popoarele de gintă latină; are o mulţime 
de temple; băieţii şi fetele, femeile şi bărbaţii, moşnegii şi babele îi sa-
crifi că fl ori de câmp[…]”216)

Caragiale se detaşează de limbajul jurnalistic al epocii prin vervă 
şi originalitate. El surprinde sedimentarea morală a vieţii cotidiene şi, 
în politică, pune în ghilimele „clăbucul” demagogiei liberale (articolele 
Politică şi cultură, Exigenţe grele, Solicitudine de stat, Moftul şi po-
litica, Liberali şi conservatori, Politică în toate, Energie şi saţiu etc.). 
Câteva păreri anonime despre ziarişti, literatură, curente şi orientări, pun 
în lumină talentul de critic literar al lui Caragiale. Tonul grav din articole 
precum Ironie, În Nirvana şi Două note relevă o sensibilitate ieşită 
din comun şi predispoziţia autorului pentru tragic. Articolele amintite 
sunt adevărate „monumente” ridicate în cinstea lui Eminescu – poetul 
naţional.

Publicistica umoristică a lui Caragiale tipărită în Claponul, Bobâr-
nacul, Ghimpele, demonstrează o vervă extraordinară. Ea a avut un rol 
hotărâtor în formarea unei strategii literare, remarcându-se prin concizie, 
decenţă, stăpânirea proporţiilor narative şi arta confruntării cu efemerul. 
Deseori Caragiale susţine cronici muzicale în articole precum Muzica, 
Opera naţională, Concertul simfonic Peters şi altele, răspândite în 
ziare precum Moftul român şi Epoca. Şerban Cioculescu semnalea-
ză în Caragialiana, că unul dintre secretele prieteniei cu Zarifopol e 
muzica.317)

115) Fr Nietzsche,. – Naşterea fi losofi ei în epoca tragediei greceşti, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1971, p. 41
216) I.L.Caragiale,– Publicistică şi corespondenţă, studiu introductiv de Dan C. Mihă-
ilescu, Grai şi sufl et, Cultura Naţională, Bucureşti, 1994, p. 29
317) Vezi Şerban Cioculescu – Viaţa lui I.L. Caragiale. Caragialiana, subcapitolul Creion, 
Editura Hyperion, Chişinău, 1992, p. 210

Unele articole, din punct de vedere concepţional, dezvăluie remi-
niscenţe liberale ori conservatoare si simpatii social-democrate, alteori 
păreri nihiliste în spiritul teoreticienilor de berărie (Concluzie şi entu-
ziasm, Opinia publică, Saloanele noastre, Liberali şi conservatori, 
Toxin şi toxice etc.) Sfera publică îl are în centru pe acel „homo cara-
gialiensis”, menţionat de Liviu Papadima. Criticul vede cum „lumea lui 
Caragiale este izbitor orizontală”.418)

Zig-zagurile, Cronicile sunt însemnări anecdotice, cuprinzând 
capriciile unui narator „despotic”. În acest sens, critica literară actuală 
lansează „conceptul Caragiale” ca arhetip transistoric şi atitudine exis-
tenţială, afl ată în dialog cu realitatea. Aceasta este fenomenologia comi-
cului, iar „Totalitatea textelor caragialeşti construiesc un regat imaginar, 
substituit prezentului continuu”.519)

La Poşta redacţiei, de pildă, Caragiale procedează la un adevărat 
inventar publicistic, în care sunt incluse „Articolaşe, poezioare, epigra-
me, idile, satire, poeme-n proză şi fel de fel de meditaţiuni, reverii şi alte 
asinării!”.620) Răzbate apoi repulsia faţă de grafomani, faţă de „Turnul 
Babel al producţiilor tipărite”, oferind publicului „pâinea cea de toate 
zilele” – ziarele. Tot Caragiale lansează parabola literaturii ca „ladă de 
vechituri”. O recenzie la Criticele lui Gherea, demonstrează capacitatea 
mimetică a lui Caragiale, disponibilitatea de a cultiva parodia prin lectu-
ra critică a textului luat drept model: „O parte din volum conţine articole 
de critică asupra unor critice ale altor critici. Eu, cetăţean al unei ţări 
care se afl ă într-o situaţie destul de critică în privinţa producerilor şi prea 
critică în privinţa criticelor, simţ fi reşte saţiul pentru cele din urmă, cu 
atât mai mult cu cât mi-e sete de cele dintâi”721) Un Zig-zag, publicat în 
Ghimpele (1874), impresionează prin fantezie şi viziune spectaculară, 
proprie cultivării absurdului. „Savantul” lui Caragiale propune „utiliza-
rea licuricilor” pentru iluminat: „Este absolut indispensabil să întemeiem 
un institut pentru domesticirea, prăsirea şi educaţia licuricilor – lampyris 
reoplendes – având misiunea de a studia un nou sistem de iluminare a 
oraşului rregatului cu aceste interesante gângănii fosforescente”.822) În 
Una-alta „căldura tropicale aduce boala epitetelor”, dovadă că publicis-
tul făcea antrenament serios pentru marea literatură. O Cronică fante-
zistă, publicată în 1874, dezbate tema derizoriului, iar o alta, Zgomotul, 
are ca temă poluarea sonoră. Publicistul vorbeşte de vârsta de cauciuc a 
omenirii; „oamenii au urechi de cauciuc”, Caragiale intuind parcă „lim-
bajul de cauciuc” pus în circulaţie în zilele noastre, ca o contrapondere 
la „limbajul de lemn”…

Arta naratorului ajunge la maturitate în articolul Câteva păreri: „A 
stăpâni stilul – zice Caragiale – înseamnă a acorda propria invenţie me-
lodică cu mişcarea preludiului etern al lumii şi al sufl etului”.923)

În publicistică, Caragiale execută la rece mizeria politică a        mo-
418) Liviu Papadima, – Homo caragialiensis. Lumea caragialiană – geografi e sau geome-
trie?, Editura Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1999, p. 15
519) Aureliu Goci,– Fenomenul Caragiale şi reîncarnările virtuale, Casa ed. Curierul Du-
nării, Bucureşti, 2002, p. 9
620) I.L.Caragiale - Opere, IV, p. 446
721) Ibidem, p. 293
822) Ibidem, p. 362
923) Ibidem,, p. 45

mentului, el fi ind „mimul genial al unei mari epoci de formaţie a socie-
tăţii noastre urbane”.1024) Într-o serie spectaculoasă de articole, Caragiale 
vorbeşte despre literatură, teatru, muzică, arte, politică, ori diverse. Pă-
rerile lui Caragiale despre estetică, talent, critică literară, chiar despre 
transcendenţă, transpar în articolul Câteva păreri, din are cităm: 

„A! sfântă retorică! Cu multă pietate mi-aduc aminte de «Cours 
Francais de Rhetorique», prima ţâţă de la care am supt laptele ştiinţei 
literare”.1125) Pentru Caragiale „stilul potrivit” reprezintă „orga misteri-
oasă a sufl etului său”, iar „gnomul e artistul”.1226) Din publicistică învaţă 
Caragiale „stilistica denunţării”, unele articole fi ind „aproape literatură”: 
Decadenţa, Reacţiune, Energie şi saţiu, Caradale şi budalale. Vizi-
unea modernă transpare în Justifi carea unor expulzări, în care autorul 
dezbate cu argumente şi deschidere destinul valah în plan european. Şi 
astăzi „avem a medita la veşnica problemă a importului necondiţionat de 
civilizaţie” e constatarea lui Dan C. Mihăilescu, la care, la rândul nostru 
subscriem.1327)

Caragiale observă şi combate importul de forme atipice specifi cu-
lui naţional, alteori deconspiră „marota conspiraţiei antiromâneşti”, sau 
dezbate „chestiunea israelită”. Viziunea sa este elastică, cuprinzătoare, 
tridimensională. Eternul se confruntă cu relativul, minciuna cu adevărul. 
De când e lumea, administraţia este compusă din două armate: una stă 
la putere şi se îngraşă, alta fl ămânzeşte în opoziţie, ca apoi, cucerind 
puterea, „să se îndoape cu nesaţiu…”.

Vorbind despre publicistica politică, descifrăm omul divergent, pro-
teic, numit Caragiale. În esenţa biografi ei sale spirituale, Caragiale şade 
alături de Eminescu şi în apropierea lui Maiorescu, desigur. Pompiliu 
Constantinescu vede asemănări „uimitoare” în publicistica celor doi: 
„nu există două feţe complementare mai nimerite ale subconştientului 
românesc decât aceste două temperamente antagoniste”, căci „Eminescu 
este un geniu critic la temperaturi înalte”, pe când „Caragiale este un ge-
niu critic la rece”…1428) După ce Al. Călinescu aminteşte de „limbajul ca-
meleonic”, Florin Manolescu descoperă în publicistica lui Caragiale un 
adevărat „carusel cameleonic”, din care răzbate „fi gura oximoronică”, 
apoi vorbeşte de „scindarea personalităţii”. Toate acestea sunt repere ale 
devenirii lui Caragiale ca „scriitor de primă mărime”.1529)

În publicistică scriitorul sintetizează limbajul jurnalistic al epocii, 
descoperă „clăbucul” demagogiei liberale în politică, intuieşte clişeele 
unor publicaţii pe care, mai târziu, prin imitare, le ridiculizează în Temă 
şi variaţiuni. Prin urmare, Caragiale, în articole „uzuale”, prezintă „un 
tip de umanitate”, cum credea Noica.

Umanitatea aceasta devine nemuritoare prin opera literară a marelui 
nostru clasic.

Adela NIȘULESCU

1024) Pompiliu Constantinescu, – Scrieri, vol. 6, Editura Minerva, 1972, p. 69
1125) I.L. Caragiale, - Op. cit., Bucureşti, p. 137
1226) Ibidem, p. 141
1327) I.L.Caragiale - Op. cit., (prefaţă de Dan, C. Mihăilescu),p.14
1428) Pompiliu Constantinescu,  – Op. cit., p. 60
1529) Florin Manolescu, - Articolul I. L. Caragiale, în Dicţionarul scriitorilor români, 
Editura Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1994, p. 232
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La Editura „Ars longa” din Iași a apărut recent ediția bilingvă spaniolă-
română a tragediei în trei acte, Fedra, de Miguel de Unamuno (1864-1936), 
scriitor emblematic al secolului său și universitar de mare prestigiu, chiar 
rector din 1901 până la sfârșitul vieții al Universității din Salamanca. Titular 
al catedrei de limba greacă, Unamuno este și autorul unor piese de teatru 
între care Fedra a suscitat un interes special prin „problematica unamuniană” 
prezentă, de fapt, la nivelul întregii opere.

Este vorba de „mitul Fedrei”, altfel zis de „atracția pentru mamă sau 
realitatea care o simbolizează”, de „nostalgia unirii primitive cu fi gura 
maternă” (Feal Deibe Carlos). Cunoscător în profunzime al fi losofi ei și 
culturii grecești, Unamuno transfi gurează, într-o viziune modernă, mitul 
tragediei euripidiene, care a ispitit pe mulți autori de tragedii, din antichitate 
(Seneca) până în epoca Renașterii și clasicismului francez (R. Garnie, J. 
Racin), a iluminismului (E. Smith) până mai târziu.

Scrisă în 1910 și tipărită în 1916, Fedra este, în accepția marelui fi losof și 
scriitor hispan, unul din miturile fundamentale ale sufl etului uman exprimând 
acea „luptă” (agonia în etimologia greacă) dintre raționalitate și afectivitate, 
antinomie ce constituie o sursă onto-existențială a sentimentului tragic, altfel 
zis dualitatea apolinic-dionisiac prin care Nietzsche defi nea tragedia greacă.

Această „modernizare a tragediei lui Euripide”, transpusă, ca subiect, 
personaje  și problematizare în ziua de azi, oferă posibilitatea întâlnirii 
sufl etului uman cu orizonturile unui creștinism pacifi cator în ultimă instanță. 
Concepută de autor a fi  jucată fără „zorzoanele din ornamentația scenică”, 
adică fără decoruri, costume, varii efecte de teatralizare, ci abia într-o schițată 
scenografi e (un cearșaf drept fundal și, eventual, o masă de ceremonie cu 
trei scaune, ca decor, iar în loc de costume „hainele obișnuite de stradă”), 
Unamuno a dorit să scoată în evidență acea „goliciune tragică” (el despudo 
tragico), în toată augusta și solemna ei măreție, esențializând la maximum 
subiectul, personajele, materialul lingvistic, un fel de teatru poetic schematic și abstract, la antipodul 
aceluia care utiliza întregul arsenal scenic (decorație, costume, lumină, muzică, mișcare scenică, 
sonorizare), precum cel practicat de Garcia Lorca, bunăoară.

Mergând pe ideea de desacralizare a mitului euripidian al Fedrei, fără însă a face concesii 
ironiei sau derizoriului, Unamuno pune accentul pe dezvoltarea confl ictului tragic, motivat sub 
toate aspectele, până la situația-limită, cultivând în mod gradat tensiunea dramaticului până la 
transformarea acestuia în tragic, până la limpezirea problematicii în orizontul soteriologiei creștine. 
Problematica fatalității eroticului în anumite situații, ca refl ectare a unui determinism transcendental 
și care în secolul al XX-lea se „psihologizează” (J. M. Domenach), este urmărită dincolo de rama 
mitului antic, în însăși invarianta ontologică care generează mitul. Patimă nestăvilită și deopotrivă 
suferință devastatoare, iubirea este în esențialitatea sa un „eres arrythmos”, care pune într-o ecuație 
antinomică ireconciliabilă capul și inima, gândirea și simțirea. Ceea ce anticii înțelegeau prin 
implacabilul fatum, văzând pe om ca o jucărie în mâna destinului, devine la moderni confl ictualitate 
structural-fi ințială, psihologizare, trăire existențială la limită și ieșire din situația confl ictuală prin 
tragedie. Tentația soteriologică înseamnă acea „revelare a tainei”, dar și mărturisire despovărătoare, 
orizont creștin pacifi cator (precum expierea prin sinucidere a Fedrei lui Unamuno).

Reluarea mitului clasic doar sub aspectul „purității tragice”, păstrându-se personajele-cheie 
(Fedra și Hipolit) din tragedia celebrele tragedii clasice (Euripide, J. Racin) și înlăturându-se toate 
efectele scenografi ce inclusiv oratoria specifi c actoricească, are drept scop „să dezgolească sufl etul 
și iubirea Fedrei” până la esențializarea sublimă  și tragică, o „goliciune lipsită de decorațiuni” și 
„purifi catoare”, menită a focaliza atenția numai asupra intensității dramaticului și psihologizării 
confl ictului. Fedra exprimă invarianta unui confl ict esențialmente tragic, care ține de transcendență, 
de ontologic și fi ințialitate.

Rămasă orfană de mică, eroina își face educația la o mănăstire, fi ind la un pas de a se călugări. 
Căsătoria cu generosul și nobilul Pedro se situează de la bun început pe linia unui atavism care-i 
va fi  fatal. În casa soțului său îl va cunoaște pe Hipolito, fi ul vitreg, retras și timid, mai apropiat 

de ea ca vârstă, care însă o apelează ca „mamă”. Îndemnându-și fi ul să-și 
sărute mama, Pedro încearcă refacerea unității familiale, dar tânăra femeie, 
la îmbrățișarea și sărutul fi lial, se simte  copleșită de o emoție aparte („un val 
de foc”), adâncă și nelămurită, mai puternică decât rațiunea și morala. Este 
sentimentul de „dragoste nevinovată” mărturisit doicei  Eustaquia. „Dacă este 
dragoste, nu e vinovată”, crede femeia, căci ea vine din adâncuri iraționale 
și sufl etești, ca pulsiuni imperative ale fi inței, „o altă fi ință pe care o port 
înăuntrul meu, care mă domină și mă trage”: „Sentimentul acesta este mai 
puternic decât mine” (Actul I. Scena V).

Atât de „bun, nobil și tandru”, soțul Pedro – gândește Fedra – nu este 
decât „mijlocul pe care l-a folosit Providența pentru a mi-l aduce pe fi ul său, 
pentru a ajunge să conviețuiesc cu Hipolito”. Prezența tânărului – dedicat 
unei pasiuni cinegetice purifi catoare - este „ca o ploaie continuă” care „ajunge 
până în măduva oaselor”. Ceea ce înseamnă, gândește femeia în arzândele 
reprimări zilnice, că „este scris, este fatalitate”, iar dacă ea ar da totul pe față, 
dacă și-ar putea mărturisi povara sufl etească, s-ar vindeca mai ușor...

Îndemnată de doică să-și revină din amețeli, Fedra mărturisește că nu 
poate să-și învingă adâncul fi inței, convinsă că „e o fatalitate să te naști 
femeie”. 

Mai aproape de vârsta lui Hipolito, „mai degrabă confi denta lui, sora lui, 
decât mama lui”, cum constată Pedro, Fedra este îndemnată de acesta să-și 
consilieze fi ul „să se gândească la căsătorie”, ceea ce contravine adâncului 
sentiment nutrit față de tânărul rămas indiferent și ingenuu până la devoalarea 
gesturilor materne de afecțiune. Dacă de la ea nu poate avea copii, măcar de 
la fi u să aibă nepoți, spune tatăl, nebănuind niciodată ceea ce se întâmplă 
cu adevărat în sufl etul tinerei soții, îndemnată insistent „să abordeze tema” 
aceasta în discuțiile cu fi ul, dându-i astfel totodată acestuia sentimentul că 
„și-a recuperat mama”. Lăsați singuri, Fedra îi mărturisește tânărului iubirea, 

moment în care, speriat, Hipolito se retrage dezgustat, incestul părându-i-se o monstruozitate. 
Femeia, despovărată sufl etește, invocă pe Sfânta Fecioară a Durerii s-o lumineze și s-o ocrotească. 
Afl ând și tatăl de pasiunea „contradictorie” a tinerei sale soții, acesta hotărăște a tăinui cazul, 
onoarea fi ind considerată „mai presus de orice”...

Ofi lindu-se de durere și cotropită de un adânc sentiment de culpabilitate, Fedra vrea să clarifi ce 
lucrurile înainte de „moartea care purifi că”, hotărând să rămână pură în amintirea soțului greu 
încercat atât în raporturile de familie cât și față de cei din jurul casei, care deja știu ce se întâmplă. 
Muribunda îi încredințează doicei sale o scrisoare clarifi catoare pentru soțul tulburat, mărturisindu-
și vina și absolvindu-l pe Hipolito de orice suspiciune, cum de fapt acesta se și comportase cu mama 
vitregă.

Convinsă că „fără moarte nu există sacrifi ciu”, Fedra se sinucide. E „suferința unei judecăți” 
care trebuie respectată de întreaga familie (inclusiv de doica Eustaquia și servitoarea Rosa), 
inclusiv de medicul casei Marcelo, care cunoscuse bine „tradiția familiei” din care provine femeia 
sinucigașă, „aceste lucruri care se transmit prin sânge” (fusese medicul mamei și sorei). Fedra 
„știe să moară” nu înainte de a-și asuma întreaga vină prin scrisoarea adresată soțului, mărturisire 
confi rmată de Hipolito, înlăturându-se astfel orice suspiciune asupra sa. Fedra expiază „ca o sfântă 
martiră”, în numele crudului adevăr asumat, dar și în spiritul unei amintiri „pure”...

Traducerea piesei, ca și Nota asupra ediției  și Postfața aparțin Dianei Maria Diaconescu, iar 
Prefața lui Andrei Ionescu. 

Constituind prima traducere în cultura română a piesei lui Miguel de Unamuno, traducerea 
este o reușită versiune fi lologică (ad verbum și ad sensum), realizată de tânăra universitară Diana 
Diaconescu (experimentată traducătoare și a altor scriitori hispanici) în perioada studiilor de 
masterat  de la Barcelona.

După mai bine de o jumătate de secol, teatrul lui Unamuno „recâștigă tot mai mult adeziunea 
unui public nou, sensibil la franchețea sa înviorătoare”.

Zenovie CÂRLUGEA

Pentru prima dată în cultura românăPentru prima dată în cultura română
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În mod obişnuit, Luceafărul este consid-
erat  şi comentat ca un poem defi nitiv înche-
gat şi concluzionat, şi anume, privind destinul 
geniului în lume : acela de a nu avea noroc, 
adică a nu putea ferici pe nimeni şi nici el 
însuşi a nu a putea fericit, obiectul fericiri 
- „sfântul noroc” - fi ind pentru Eminescu, 
iubirea. Iată însă că într-o notă de manu-
scris, apare intenţia poetului de a  modifi ca 
Luceafărul,  mai ales „sfârşitul cu mult înălţat 
à la Giordano Bruno“(ms.2257, f.4291). Ce îl 
va fi  nemulţumit pe Eminescu privitor la ideea 
poetică dezvoltată în Luceafărul ? 

Fapt fundamental : observăm că în acest 
poem geniul aparţine sferei ontologice a lui 
Dumnezeu, este o componentă increată a Un-
ului. Or, aşa cum am mai discutat, în postuma 
intitulată de G. Călinescu Povestea magului 
călător în stele,  apare o cu totul altă concepţie. 

În viziunea din acest poem, pentru 
Eminescu, geniul constituie o entitate care nu 
aparţine sferei ontologice a lumii umane. El 
nu se afl ă în planul Creaţiei, astfel că Dumne-
zeu „se împiedică în cifrul său” fi ind „scrieri 
străine” pe care nu le  poate dezlega. Geniul 
este gândire pură şi, după ce se va elibera din 
„corpul cel urât” în care a fost captat, el va 
crea o lume a spiritului pur, paralelă celei a 
lui Dumnezeu.

Evident, mai departe de a consta această 
discrepanţă între viziunea asupra geniului din 
Luceafărul, unde este privit ca  o componentă 
a lumii demiurgului şi cea din poemul postum, 
ca aparţinând unui dincolo indeterminabil - 
deci două origini total diferite onto-axiologic, 
nu putem face supoziţii, astfel că nu vom 
cunoaşte niciodată cum ar fi  putut arăta acea 
altă formă, superioară  a poemului, şi nu ştim 
ce a pierdut gândirea fi lozofi că prin necon-
cretizarea perspectivei din intenţia poetului. 

Încercăm să întrezări unele luminişuri 
referindu-ne la  deschiderile din viziunea 
poetico-fi lozofi că a lui Giordano Bruno, care 
se afl a în ideea lui Eminescu privind refunda-
mentarea capodoperei sale.

Rezultă din poemele operei sale principală,  
De gli eroici furori – „despre entuziasmele 
eroice” - că suprema aspiraţie a spiritelor dot-
ate cu inteligenţă şi „iluminare divină” este 
eliberarea metafi zică. Focul şi eterul - mistu-
ire şi renaştere ca spirit pur - sunt realităţile 
eliberatoare ultime care constituie cheia de 
boltă în gândirea poetică a lui fi lozoful-poet 
italian: 

Nobilul foc mă înalţă 
şi mă eliberează de natura inferioară... 
Mereu voi fi  asemenea Phoenixului... 
Prin lumina intelectuală 
sufl etul meu  suie iluminând 
şi arzând prin dumnezeiască iradiere... 
Cu focul împreună mă mistui 
şi înapoi în eter mă întorc....  
Pentru a ajunge dincolo de stele 
şi de empireul ceresc de sub eter 
nu este nevoie de a deschide ochii spre 

cer, 
de a ridica mâinile, de a merge la templu, 
ci de o lumină intelectuală 
care vede dumnezeirea în sine însuşi, 
sufl et din sufl et, viaţă din viaţă, esenţă din 

esenţă. 

Zborul intelectului eroic nu sfârşeşte 
niciodată, 

nu se afl ă niciodată în repaus, 
nu este nicicând satisfăcut cu un adevăr 

inteligibil, 
ci aspiră mereu şi mereu 
spre adevărul de necuprins, 
nu este mulţumit niciodată cu ceva fi nit... 
El despică bolta cerească, 
se avântă în nemărginire şi, prin eter, 
pătrunde în sferele superioare, 
parcurgând treaptă cu treaptă 
adevăruri tot mai înalte.
 
De observat că,  în afară de evocarea 

pasării Phoenix, un vers al  lui Bruno, “Sunt 
de ajuns valurile oceanului  să stingă ardo-
area acestor fl ăcări?” este analog celor din 
Odă (în metru antic): “Focul meu a-l stinge 
nu pot / Cu toate apele mării ”. Dar cel mai 
revelator lucru este că – analog - în Povestea 
magului… geniul este considerat o entitate 
captivă în lumea umană din care se va elibera 

prin moartea învelişului material, redevenind 
gând pur, care este propria sa natură. 

*
Ce este libertatea spirituală radicală ? În 

defi niţia cea mai simplă, ea însemnează tran-
scenderea din orice condiţionare, din orice de-
terminare. O golire totală de orice numire sau 

defi nire, de orice datum.
În fi lozofi a hindusă prima treaptă a 

eliberării constă în cunoaşterea faptului că 
eul empiric, intramundan, este o înseilare 
himerică a Mayei, un agregat de stări psihice 
mereu în disoluţie şi refacere, de unde, pe o 
doua treaptă, năzuinţa sinelui individual de 
a se elibera şi reintegra în Sinele Universal, 
în Unul primordial, în  Brahman.. “Această 
concepţie apare la toate nivelurile de spiritu-
alitate şi în toate contextele culturale”, afi rmă 
Mircea Eliade. Dar Magistrul Eckhart suie mai 
înalt : pentru el eliberarea omului însemnează 
o dublă moarte, şi anume, ca eu al lumii ima-
nente şi ca fi inţă în dumnezeul creator (Gott), 
pentru a atinge starea de increat, în ceea ce el 
denumeşte – Deitate (Gottheit). Este moartea 
divină din viziunea marelui mistic medieval : 
“Când sufl etul se desface din esenţa sa creată, 
străluceşte pe el imaginea originală increată în 
care el se găseşte de asemenea precum ceva 
increat”.

Amintim de asemenea eliberarea 
mistică prin absorbţia indistinctă în lumina 
primordială, care constituie  baza teozofi ilor 
egipteană (misterele isiace), greceşti (mis-
terele orfi ce, eleusine), iraniană, tibetană, 
upanişadică daoistă. În aceste diverse viziuni, 
lumina increată, confundată cu Unul, topeşte 
orice fi nitudine, orice individuaţie, orice lucru 
creat.

*
În lumina viziunii lui Giordano Bruno, 

urmărind logica mersului ascendent al 
eliberării ultime posibile, sinele eminescian 
urma să părăsească hipostazele ontice experi-
mentate în lumea polarităţii pământ-cer, astfel 
că după depăşirea focului heraclitian, teluric, 
va depăşi de asemenea şi  focul îngheţat, astral 
din fi nalul Luceafărului, pentru a transcende 
apoi treptele către  eliberarea nelimitată. Iată 
textele esenţiale în acest sens : 

Ah! Cum nu suntem pe atunci când
Nici fi inţă nu era nici nefi inţă,
Nimic cuprinzător, nimic cuprins.
Nu era moarte, nemurire nu
Şi fără de sufl et răsufl a în sine
Un ce unic ce poate nici n-a fost !

 ”O, de-am fi  fost ca la ‘nceputuri, Chaos 
/ Plutind etern în cosmicul abis! (ms.2290).” 
Iar în Archaeus : “O lume ca nelumea este 
posibilă, neîntreruptă fi ind de-o altă ordine 

de lucruri”.   Prin urmare, suprema eliberare 
însemnează întoarcerea în Neînceputul abso-
lut, dincolo de orice model de fi inţare, dar şi 
dincolo de neant precum şi de orice model de 
“lume”- o „unicitate „ce poate nici n-a fost” 
: extremă decantare ideatică. Giordano Bruno 
concepea de asemenea  o transcendenţă, un 

dincolo de orice sistem ontologic, o antilume. 
Viziunea lui Eminescu a trecut nu numai “dea-
supra existenţei”, cum cerea Nietzsche, ci 
deasupra diadei polare sclavizante - fi re-nefi re 
- care funcţionează într-o interacţiune eternă. 
Noţiunile de „ne-lume” şi de anterioritate 
absolută în raport cu existenţa şi nonexistenţa 
deschid un nou plan, dincolo de cel terestru şi 
de cel astral, dincolo de spaţiu şi timp, dincolo 
de orice experienţă a simţurilor şi a intelectu-
lui, - empirică sau transcendentală. 

*
În context, iată un fapt semnifi cativ, de 

astă dată ştiinţifi c, care vine în consens cu 
intuiţia eminesciană. Date noi ale fi zicii afi rmă 
că dincolo de lumea ştiută există o antilume 
sau chiar antilumi opuse clasicei, “canonicei” 
protolumi,  adică nivele de realitate, unde nu 
se mai regăsesc elementele care structurează 
universul uman, astfel încât scapă categoriilor 
aparatului nostru de cunoaştere, - aserţiune 
care marchează intrarea metafi zicii în ştiinţă. 

Existenţa acestor suprarealităţi,  cum 
le-a numit Jean Fourastié,  relevate de ştiinţa 
contemporană, a întrevăzut-o autorul lui Ar-
chaeus.  Nu era o pură speculaţie  a minţii sau 
misticism,  ci o “fulguraţie intelectuală” a „in-
stinctului metafi zic” relevând un adevăr ultim 
– cel al decondiţionării metafi zice radicale, 
al totalei eliberări. Este experienţa originară 
a lui Eminescu, - experienţa unei cugetări 
petrecută constant în tensiunea semnifi cărilor 
cosmice a înţelesurilor  primordiale, - in apex 
mentis - acolo se întâlneşte cu marile intuiţii 
ale umanităţii. Căci, scrie Giordano Bruno, 
“cei aleşi au inteligenţă cerească, posedă lu-
mina divină”, întrând astfel în extazul minţii. 
afi rmă Eckhart 

Aceasta a fost gândirea sinelui emines-
cian, conştiinţă axiologică, afl ată în afara 
pulverulenţei eurilor empirice intramun-
dane. Şi iată  un alt fapt de excepţională 
semnifi caţie: potrivit tot fi zicii actuale, există 
o conştiinţă independentă de procesele neu-
ronale, de materie, precedând-o şi putând 
acţiona supra materiei, astfel că omul poate 
controla valoric creaţia. Asemenea conştiinţe 
pot fi  străluminate de adevăruri rare sau unice. 
Este conştiinţa-martor supramundană a sin-
elui eminescian.

*
Eminescu a suit până la extremul nivel la 

care poate ajunge gândirea umană în conce-
perea libertăţii onto-axiologice.  Atât viaţa cât 

şi creaţia lui Eminescu au constituit  o dramă 
implicând cele două naturi ale sale: eul intra-
mundan şi sinele transmundan. Tot ce a scris 
Eminescu în perioada de maturitate a creaţiei 
sale, deci de după panteismul copilăriei, 
refl ectă tensiunea acestei confruntări. Astfel, 
experienţa poetico-metafi zică eminesciană 
este una dintre cele mai înalte aventuri ale spir-
itului  într-o lume necunoscută, sau care doar 
aparent există, şi unde sinele extramundan s-a 
ivit printr-o neştiut hazard (sau greşeală? me-
sianism intenţional cosmic plecat din marea 
Fiinţă „heideggeriană”, nemulţumită de ea 
însăşi?). Această supraconştiinţă judecă şi 
constată imperfecţiunea condiţiei existenţiale 
umane şi a fi inţării în general pândită de 
nefi inţă, astfel că  Eminescu a încercat să-i 
dea un sens superior prin taumaturgia poetică. 
Dar totul în “iluzie infi nită”. Din acest motiv 
el imaginează treptele eliberării transfi nite: 
transcenderea din lumea umană în starea di-
naintea Creaţei, matrice existenţială purtând 
fi inţarea în germene, iar de aici suişul mai 
departe, în transposibil, adică transexistenţial 
şi transneant, dincolo de orice stări ce pot fi  
concepute de om: viaţă/moarte, fi nit/infi nit şi 
însăşi ideea de lume. În acel ne-unde Sinele se 
redă lui-însuşi.

Gândirea poetică a lui Eminescu - cel 
care afi rma “trăiesc în revelaţii”,   consti-
tuie un adevărat compendiu al cugetării uni-
versale. În ea putem afl a în germen sau mai 
explicit esenţialul a ceea ce s-a conceput în  
fi lozofi e asupra problemei fi inţei (în lumea 
umană şi a  fi inţei în sine) şi asupra libertăţii 
spirituale. Ea constituie experienţa metafi zică 
intramundană a Sinelui. “Zborul fi lozofi c 
al lui Eminescu capătă în de obşte forma 
supremă a viziunii metafi zice”, afi rmă gândi-
torul Ion Petrovici. Şi tot el considera că, dacă 
nu s-ar fi  pierdut atât de timpuriu, Eminescu ar 
fi  fost poate cel mai de seamă fi lozof român. 

Dar, fapt important şi semnifi cativ: Emi-
nescu nu doar a teoretizat,  a experimentat 
cugetarea, ci a trăit efectiv ceea ce a gândit, 
acele “fulguraţii “ cu ajutorul cărora a de-
schis orizonturi vizionare întrezărite doar 
de cei foarte rari şi, din acest motiv, greu 
accesibile, denumite de el însuşi “sublime 
revelaţii ale misterului etern” Or, aceste 
străfulgerări ale intelectului au constituit pen-
tru autorul Luceafărului momentele cele mai 
intens vieţuite ale eliberării spirituale. Căci, 
afi rmă Platon,  “Filozofi a se cere a fi  trăită 
şi nu consemnată în cărţi. Cuvântul pe pag-
ini trebuie să fi e rezultatul  unei convieţuiri 
împărtăşite cu ideea respectivă. Ea se aprinde 
brusc ca o lumină ce se hrăneşte în sufl et 
singură din ea însăşi”. 

Eminescu rămâne un model exemplar de 
vieţuire fi lozofi că a unei fi inţări în necurmată 
sfâşiere şi a unei conştiinţe axiologice sfâşiată, 
la rândul ei, de marile întrebări şi, din acest 
motiv, căutând ieşirea din aporiile minţii şi 
nonsensurile ontice, mai sus de însăşi ideea 
de libertate, în consens cu gândirea Mag-
istrului Eckhart. Căci având în vedere că şi 
atingerea absolutului este o oprire, marchează 
un sfârşit, astfel că Eminescu considera abso-
lutul „frate cu moartea”, zborul eliberator al 
intelectului „eroic” nu sfârşeşte niciodată. O 
idee analoagă dezvoltă Rabindranath Tagore 
într-un poem din volumul Balaka – Lebăda. 
Un stol de lebede luând pe aripi întreg univer-
sul, zi şi noapte, zboară fără oprire,  strigând 
neîncetat : „Nu aici, nu aici! Mereu în altă 
parte, în altă parte !”

*
Luceafărul este prin excelenţă nu numai 

opera aperta, dar şi opera non fi nita. O ap-
ropiere a Luceafărului se poate face de Simfo-
nia neterminată a lui Franz Schubert. Aceasta 
dezvoltă o melodie fără sfârşit,  străbătută de 
întrebări  mereu şi mereu reluate – metaforă 
muzicală a  neliniştii metafi zice de întotdeau-
na a  spiritului omenesc. 

Astfel, Luceafărul ne poate oferi două 
modalităţi de lectură:  a ignora intenţia poetu-
lui de modifi care a textului apărut, sau de a 
medita asupra enigmaticei viziuni a poemului 
ascultând Die Unvollendete Symphony. 

George POPA
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tativ, printr-o  hermeneutică sui generis de larg 
orizont interdisciplinar. Ideatica fi lozofi că își dă 
aici mâna cu observația sociologică și morala, 

vizând prototipul, tipologia ori caracterologia, ca 
refl ex îndepărtat și degradat al Ideii platoniciene.

Gândind la o interpretare platoniciană a 
comediei caragialiene, Al. Dragomir ar fi  putut 
face – ne asigură - și una aristotelică, ba chiar 
una leibniziană. Însă, pornind de la ideea că ade-
vărata sursă a operei - «centrul» - se găsește în 
altă parte, fi lozoful amintește de concepția lui 
Platon, pentru care tot ce nu e Idee este un eikôn, 
o „imagine”, doar, a Ideii. Reală este numai Ide-
ea, restul fi ind doar un simulacru al «realului», 
ceva care nu există decât prin raportarea la el. 
Prin urmare, „orice cultură provincială este doar 
o imagine, un eikôn al culturii centrale, fi ind în-
totdeauna orientată către aceasta”. Lumea cen-
trului, a Ideii (în cazul de față Occidentul, dar 
și Capitala) dă aparență reală lumii provinciale, 
care este o lume a «amestecului», o lume a defor-
mării, „căci orice  eikôn față de eidos reprezintă 
o deformare, o aproximare a Ideii.” Această lume 
a amestecului și deformării „ia la Caragiale for-
ma caricaturii și a comicului”, acesta din urmă 
nefi ind decât expresia necesară pe care o îmbracă 
contrastul dintre cele două lumi. 

Așadar, într-o lume provincială, „sublunară”, 
cultura „devine o comicărie”, iar Caragiale  „a 
ales comicul pentru dezvăluirea acestei comică-
rii”. Autorul Scrisorii pierdute „gândea în simbo-
luri care la el se dezvoltă înlăuntrul comicului”.

Provincia (așezată sub caricatura ideologică) 
este un asemenea simbol ca și mahalaua din alte 
scrieri. O scrisoare pierdută este „o piesă de pro-
vincie” (topos cu prestanța unui simbol). Față de 
«centru», această unitate administrativă nu face 
decât să imite organizarea aceluia. În termenii 
platonicieni din Timaios (34 b-e) am avea de a 
face cu o dominație spirituală, așa cum «sufl e-
tul» (psyche) se întinde asupra întregului corp 
(sôma), stăpânindu-l, organizându-l, luându-l 
în primire. Aceeași a fost și situația «centrului» 
imperial roman față de orice provincie cucerită, 

unde era instalat un praefectus. Centrul este Lo-
cul, iar provincia Localul, care nu poate exista 
fără o raportare la «centru», la «capital».

Provincia depinde de Capitală, pute-
rea centrului asupra provinciei fi ind una 
de ordin spiritual, de aceea provincia 
«devine un centru-imagine» («o capitală 
de județ», va spune Caragiale), unde se 
întâmplă ceea ce deja s-a hotărât la Centru. 
Soarta alegerilor se joacă la Centru, deci în 
provincie „nu se face istorie”, aici există 
doar „des histoires”, rumoarea localului,  
„dedesubturile”, „personalul”: „Provincia 
nu are istorie, ci asupra ei se întinde istoria 
din Capitală.” 

Județul ales de Caragiale este unul «de 
munte», adică un loc mai izolat decât alte-
le („simbolul marginalului ca spiritualita-
te”). Dacă în alte opere „mahalaua” rimea-
ză cu degradarea, provincia din Scrisoarea 
pierdută „reprezintă o mimare a centrului 
prin dependență”. Însă, indiferent de ase-
menea nuanțe, „lumea lui Caragiale, fi ind 
una din afara centrului, este o lume des-

centrată și, asemenea «lumii sublunare» a lui 
Platon și Aristotel, o lume «deformată»”. Acest 
motiv al decăderii, prin îndepărtarea de «cen-
tru», este un vechi loc al gândirii, la care a re-
fl ectat nu numai Platon, ci și stoicii sau Plotin...

Cultura devine în provincie un mod de a te 
izola (Absonderung), iar omul de cultură adevă-
rat devine martir (Eminescu) sau pleacă (Caragi-
ale, Brâncuși)... Și pentru a-și susține acest punct 
de vedere platonician asupra Scrisorii pierdute, 
Al. Dragomir comentează doar câteva secvențe 
teatrale: scena Pristanda-Tipătescu, pentru ilus-
trarea raportului șef – subaltern (Actul I), pro-
blema «prințipurilor», a instituțiilor și anonima 
lui Farfuridi (Actul II), bătălia pentru Europa ca 
bătălie pentru Istorie (Actul III) și lupta pentru 
nedarea în vileag (Actul IV)...

Constatând că în toate aceste scene refl ec-
tă, la modul comic, lucruri serioase și grave, 
fi lozoful conchide: „Nu este de glumit cu Ca-
ragiale.” Bunăoară, „bătălia pentru Europa” din 
Actul III este un exercițiu de retorică găunoasă 
al „avocaților” Farfuridi (din partida conserva-
toare) și Cațavencu (reprezentant al liberalilor), 
primul ținând în brațe trecutul, celălalt viitorul. 
Bătălia pentru Europa este aici o „bătălie pentru 
Istorie”.

Foarte interesante observațiile privind intri-
ga: „lupta pentru nedarea în vileag”. Întreaga 
acțiune se rezumă la această chestiune persona-
lă. Este, cu alte cuvinte, vorba de raportul dintre 
spațiul public și cel privat, între «agora» și «pro-
prietas» - „între acești doi poli se joacă acțiunea 
din O scrisoare pierdută.”

Nu de morală este vorba aici, ci de «bâr-
fă», de «gura lumii», eveniment cu adevărat 
interesant în viața provinciei. Aici, adulterul lui 
Zoe nu este luat drept „une histoire comme une 
autre”, ci amplifi cat la dimensiunea evenimen-
tului comunitar: „Această amploare este tema 
Scrisorii”. Nu ordinele și principiile stabilite 
de la centru, care țin de «agora», așadar, ci «in-

timul» amenințat a deveni public: „Scandalul, 
rușinea și bârfa sunt realitățile provinciei, prin 
raport cu care suprastructura ideologică, tot ce 
e suprapus își dovedesc non-realitatea”. Bârfa 
și rușinea nu țin de ordinea primită de la centru, 
nu țin de organizarea societății, ci de un alt fond, 
inconștient și neorganizat. E, cu alte cuvinte, o 
lege nescrisă care se întâlnește și intersectează 
peste tot...

Există, așadar, «un vileag mic» (în care toată 
lumea știe: Tipătescu, Zoe, Trahanache, Pristan-
da, Cațavencu) și un «vileag mare» (societatea), 
adulterul dovedit neajungând niciodată la 
cunoștința publică, pentru că lucrurile se 
rezolvă de la sine în această lume de o plămadă 
asemănătoare. Provincia „execută” ordinele 
centrului, personajele consimt la asta și, dincolo 
de orice eventuală ireconciliere, primează 
„iertarea”, „înțelegerea”, compromisul destul de 
mulțumitor. Toți sunt atât de compromiși pe cât 
de „simpatici”, iubiți...

Desfășurată pe trei planuri (ideologic, al 
entereselor și al „conștiinței morale”), acțiunea 
Scrisorii pierdute este, așadar, o refl ectare a Cen-
trului (Eidos) în imaginea Provinciei (Eikon), 
deformarea caragialiană privind nu numai perso-
najele ci întreaga societate: „Tot ce vrea să arate 
Caragiale este că depărtarea de centru implică o 
deformare, o cultură incultă.” 

Este vorba, însă, o «deformare» fi rească, 
de aceea personajele trebuie considerate «nici 
pretențioși, nici falși, asta este starea lor culturală 
(...) nici ignari, nici culți, ci cu o cultură provin-
cială pentru care nu poartă nici o vină, ei nu pot 
fi  îndreptați pentru că nu este nimeni care să-i în-
drepte. Iar dacă ar fi , ei s-ar lăsa pesemne educați 
cu bonomie.»

Scriind astfel despre O scrisoare pierdută, 
nu despre «o interpretare în plus» ar fi  vorba, 
precizează autorul, ci despre o «evadare expre-
să din spațiul culturii», în plan parabolic. E o 
încercare de a rata fi lozofi a cultural și a vedea 
cultura din acest unghi, la nivelul mai general al 
Ideilor. Prin astfel de scrutare fi lozofi că, gândi-
torul atinge „nucleul unei înțelegeri originare”. 
El scanează lumea comediei caragialiene și-i 
dezvăluie mecanismele și resorturile consistenței 
sale, funcționalitatea ei «ideatică»... Cuvintele 
din fi nalul interpretării cad ca o tristă constatare, 
dar ele vin să explice oarecum și raportul omu-
lui superior, al creatorului de valori spirituale, cu 
lumea comună:

„În acest sens, interpretarea de față la O scri-
soare pierdută nu este o faptă de «hermeneutică 
culturală». Ea aduce la conștiința fi ecărui român 
cea mai mare organizație de masă pe care o avem 
și care poartă acest nume: «Caragiale». De-abia 
înțelegând acest lucru, ai o șansă să te mântui de 
el. Toți oamenii care au însemnat ceva aici au 
fost singuri în acest fel. Și Eminescu, și Pârvan, 
și Caragiale. Au fost singuri cu problemele lor, 
cu înțelegerea lor, cu «propriul» lor. Au fost sin-
guri, dincolo de cultura vremii lor”...

Cezar BRAIA-BARASCHI

O interpretare platoniciană a  
«Scrisorii pierdute» T R I P T I CT R I P T I C

1.
Înainte de-a fi har
am fost piatră
de hotar.

Înainte de-a fi cânt
am fost frunză
verde-n vânt.

Înainte de-a fi dor
am fost pasăre
în zbor.

2.
Dar acum așa
cum mi-s -
Ochi de lacrimă
închis,

Miruit cu Harul
Sfânt
întru cei ce nu mai
sânt.

Tot învăț mări
să fiu
chiriaș într-un
sicriu.

3.
Că-acolo pe sub
țărâne
nu mai e nici azi,
nici mâine.

Nu-i nici pasăre
în zbor
și nici vise și
nici dor.

Numai piatră de
hotar
cum să fac din ea
altar?

Vasile TĂRÂȚEANU
Cernăuți - Ucraina

 „Romania occidentalis – Romania orientalis” 
(Editura Fundației pentru Studii Europene, Editori: 
Alina Branda, Ion Cuceu, Cluj-Napoca, 704 p.) 
este un „volum omagial dedicat Prof. Univ. Dr / 
Festschrift für ION TALOȘ”, cu prilejul împlinirii 
a 75 de ani de viață, prestigios cercetător al etno-
folcloristicii românești (în numărul trecut al revistei 
„Portal-MĂIASTRA”, cititorii au putut parcurge 
cu mult interes interviul realizat cu domnia-sa, 
edifi cându-se asupra contribuției de seamă pe tărâmul 
etno-folcloristicii românești și europene).

Autorul celebrei monografi i Meșterul Manole, 
predând de ani buni la Universitatea din Koeln și 
participând la investigații de specialitate în unele țări 
din Europa și Africa, ne este un prestigios colaborator 

și bun prieten. Cartea de față vine să răsplătească această asiduă și impresionantă muncă, 
înmănunchind studii, cercetări și evocări semnate de 57 de cercetători români și străini, 
dintre care amintim: George Achim, Stefan Borbely, Alina Branda, Ion și Maria Cuceu, 
Iordan Datcu, Nicolae Edroiu, Marius Jucan, Andrei Marga, Ana Maria Lisovschi, Ilie 
Moise, Viorica Nișcov, Cristina Popa, Aurelia și Gheorghe Pavelescu, Ovidiu Pecican, 
Mircea Popa, Aurel Răduțiu, Marius Sala, Ion Șeuleanu, Petruța Teampău, Christian 

Wentzlaff-Eggebert ș.a. Evidențiați într-o „Tabula 
gratulatoria”, toți prietenii și colaboratorii dlui Ion 
Taloș sunt nume de referință în cultura română și a 
țării lor ori acolo unde aceștia s-au stabilit (Koeln, 
Seattle, Valeriano-Bielefeld, Freiburg, Wellington, 
Palermo, Madrid, Ouro Preto, Jena, Paris-Meudon, 
Sevilla, Bonn, Oslo, Niederpleis, Trier, Göttingen, 
Sevilla, Ottawa, Löwen / Louvain, Grenoble etc.

În continuare este reprodusă o «Bibliografi e» 
impresionantă, ordonată pe secții, din care 
se poate urmări impresionanta operă a dlui 
Ion Taloș: 7 studii monografice, corpusuri și 
dicționare (1970-2008), apoi un număr foarte 
mare de studii și articole publicate în periodice 
de specialitate din țară și străinătate (128), 10 ediții și traduceri, manuale, premii 
românești și internaționale...

Lucrarea respectivă este nu numai binevenită, pentru cunoașterea mai bună a contribuției 
dlui Ion Taloș la dezvoltarea etno-folcloristicii românești și europene, dar și exemplară, sub 
aspectul cinstirii unuia dintre cei mai de seamă cercetători români în domeniu, îndeobște 
exemplar recunoscut pentru stăruința și pasiunea de peste o jumătate de secol în slujba 
culturii naționale, a cercetării etno-folcloristice românești și europene. (Aiax)

„Romania occidentalis – Romania orientalis”

ION TALOȘ - 75
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VICTOR BOTEZVICTOR BOTEZ

Marele savant istoric al religiilor, 
fi losof al hermeneuticii şi umanismului 
planetar, deopotrivă scriitor de seamă, n-a 
fost doar un împătimit de studiu, de vaste 
şi aprofundate lecturi, un explorator al 
străvechilor şi valoroaselor civilizaţii şi 
culturi orientale, ci şi un „om între oameni”, 
comunicativ, afabil, căutând şi preţuind 
prieteniile, având deschisă uşa cabinetului 
său pentru studenţi, doctoranzi, colegi, în 
căutarea unei îndrumări, unui sfat sau la o 
amicală tacla, sub fumul albăstrui al uneia 
din cele douăsprezece pipe, nelipsite de pe 
biroul său.

Imaginea aceasta de cordială 
serenitate a profesorului de la Sorbona 
sau de la Divinity School a Universităţii 
din Chicago, reală şi dominantă pentru 
cea de-a doua jumătate a vieţii lui a avut 
însă şi o interfaţă în tinereţea tumultoasă, 
dramatică, populată şi ea de prieteni, dar 
şi de adversităţi, de contestatari virulenţi, 
într-o acerbă concurenţă, de situaţii limită 
în care nu odată a reacţionat cu furie, 
imprudent, pasional.

Emil Cioran care i-a consacrat un 
portret în Exerciţii de admiraţie publicată 
la Paris spre fi nele secolului al XX-lea, 
scria încă în iunie 1937 despre prietenul 
său de la Bucureşti: „Mircea Eliade 
are iresponsabilităţi de copil, naivităţi 
divine, o lipsă provocatoare de egoism”. 
Mihail Sebastian, amic şi el în acei ani 
cu liderul „noii generaţii” de strălucitori 
tineri creatori, nota în Jurnal 1935-1944: 
„Pot uita tot ce este excepţional în el, 
generozitatea lui, puterea lui de viaţă, 
omenia lui, dragostea lui, tot ce e tânăr, 
copilăros, sincer în el?”. Da, a putut, 
Jurnalul fi ind mai încolo un lamento al 
prieteniei pierdute în urma unui diferend 
de poziţionări, în vâltoarea evenimentelor 
politice din preajma războiului mondial. 

Nici Eugen Ionescu, viitorul 
creator al teatrului absurdului, coleg de 
„nouă generaţie” cu Eliade nu l-a menajat, 
scriind în 1935 că luciditatea lui Eliade 
s-ar îneca „în noaptea contradicţiilor sale 
logice sau morale, a aventurilor şi căderilor 
sale.” Cine a citit Jurnal în fărâme al lui 
Ionescu şi a auzit de faimoasele lui nopţi 
pariziene bahice s-ar putea întreba dacă în 
cele de mai sus nu şi-a scris cumva avant 
la lettre... autoportretul. Este ştiut că marii 
creatori au, îndeobşte, o natură complexă, 
contradictorie, fi ind şi îngeri, şi demoni !

Eliade nu a cucerit faima sa 
mondială doar cu harul prieteniei, ci şi cu o 
străduinţă demnă de luat în seamă, dacă nu 
ca model, măcar ca o variantă inspiratoare.

*
*  *

 Este de la sine înţeles că nu 
apetenţa, răsfăţul şi forţa mijloacelor 
de comunicare, nu abilitatea de a 

obţine sponsorizări şi poziţii înalte sunt 
primordiale pentru impunerea în universal 
a marilor creatori, ci în primul şi în primul 
rând valoarea lor intrinsecă.
 Eliade avea din plin înzestrările 
geniului, prin plurivalenţa sa de tip 
renascentist – om de ştiinţă, fi losof, 
scriitor, universitar, editor, publicist – 
dar mijloacele materiale ale afi rmării 
i-au lipsit, uneori dramatic, aproape 
două decenii de la absolvirea studiilor 
universitare, iar unele circumstanţe 
istorice l-au afectat, de asemenea. A avut 
de luptat, pe parcursul vieţii cu severa sa 
miopie, defi cienţă dramatică pentru un 
cărturar, de luptat apoi cu numeroase şi 
puternice adversităţi în plan profesional 
şi social-politic. În aceste circumstanţe 
sunt de admirat, pe traiectoria vieţii lui, 
cerbicia, voinţa de luptător pentru a-şi 
apăra creaţia, convingerile, libertatea şi 
chiar viaţa în ţară şi în emigraţie. Nu a 
avut o metodă de a-şi obţine faima, tot 
ce a ţinut de el pentru aceasta a venit din 
natura personalităţii sale. Mijloacele care 
l-au ajutat să obţină, pas cu pas, accesul la 
cele mai bogate izvoare de educaţie pentru 
înclinaţiile sale şi operele ce aveau să vină, 
au fost bursele în străinătate, obţinute pe 
cale particulară, corespondenţa fabuloasă 
şi prietenia legată cu marii savanţi 
indianişti, cu istorici şi fi losofi  ai religiilor, 
cu înţelepţii patroni ai unor prestigioase 
case editoriale, precum Gustave Payot 
şi Jean-Luc Pidoux Payot sau Claude şi 
Colette Gallimard sau MacMillan, care i-a 
acordat coordonarea marii enciclopedii a 
religiilor. Au contat de asemenea selectiva 
frecventare a  congreselor şi conferinţelor 
internaţionale, dar şi a Şcolii Centrale 
Spirituale Eranos din Ascona-Elveţia, 
propria lui publicistică în ţară şi străinătate, 
cunoaşterea a 12 limbi clasice şi moderne, 
şi nu în ultimul rând, devotamentul său 
în prietenie, din zorii tinereţii. Era din 
adolescenţă un împătimit de lectură şi 
scris, îndeletniciri care, adesea, îi luau câte 
10-12 ore pe zi-noapte.

Se angaja cu aceiaşi tenacitate 
şi entuziasm în luptele tinerilor şi 
hiperdotaţilor săi prieteni pentru 
modernizarea României, a culturii şi 
instituţiilor sale, sub sigla Noua generaţie, 
duse prin publiclistică şi conferinţele 
„Criterion” de Eliade, Mircea Vulcănescu, 
Petru Comarnescu, Haig şi Arşavir 
Acterian, Ionel Jianu, Mihail Sebastian ş.a.

Mentorul lor, ilustrul profesor de 
metafi zică, logică şi fi losofi e a religiei, Nae 
Ionescu, îi învăţase să aibe standarde înalte 
atât în carierele lor, cât şi în prietenii. După 
aceiaşi grilă şi-a ales Eliade îndrumătorii, 
colaboratorii, sponsorii, discipolii din 
Europa, Asia, America.

Greu de crezut că şi-ar fi  
prestabilit o „metodă” de a le cere sfatul, 
sprijinul, mai târziu conlucrarea ! Dar 
începutul se făcea prin scrisori de la 
studentul sau absolventul Universităţii 
din Bucureşti, care pentru a-şi face rost 
de bani de cărţi şi ţigări, dar şi pentru a-şi 
exersa pana de publicist, scria frecvent la 
ziarul Cuvântul a lui Nae Ionescu. Toţi 
i-au răspuns, de îndată, impresionaţi de 
stilul rafi nat, ideile, aspiraţiile juvenile, 
exprimate în chiar limba adresantului.

În plus, epistolele veneau dintr-o 
ţară puţin cunoscută occidentalilor, cărora 
le apărea, cumva „exotică”. E drept că pe 
unii dintre adresanţi, Eliade îi prezentase 
publicului românesc în paginile Cuvântului 
şi în publicaţii culturale.

Rampa de lansare a fost Italia. 
Crescuse, din liceu, cu lecturile lui 
Giovanni Papini, Raffaele Pettazzoni, 
Ernesto Buonaiuti sau Giuseppe Tucci. 
Obţinuse o bursă la Roma, unde şi-a 
petrecut aproape tot timpul zilei citind 

în biblioteca Universităţii. Acolo şi-a 
descopertit şi consolidat interesul pentru 
orientalistica indiană, acolo a citit cartea, 
publicată la Cambridge, a profesorului 
Surendranath Daskupta, pe atunci cel 
mai vestit savant în civilizaţia şi gândirea 
indiană. I-a scris neîntârziat întrebându-l 
cu politeţea cuvenită, dar şi cu pasiunea 
nereprimată, cum şi-ar putea împlini visul 
de a studia temeinic religiile, cultura şi 
limbile principale, indiene. Impresionat de 
scrisoare, Dasgupta s-a declarat încântat de 
voinţa tânărului, i-a recomandat să caute o 
bursă şi l-a asigurat de disponibilitatea de 
a-l iniţia.

Mircea Eliade abia şi-a putut 
încropi banii de vapor până la Calcutta, 
de la unchiul său din Tecuci. Dasgupta 
a binevoit să-l găzduiască în locuinţa 
lui, să-i pună la dispoziţie biblioteca şi 
relaţiile asta, – se ştie – până a descoperit 
că i-a sedus fi ica, celebra Maitreyi. Patru 
ani s-a chinuit românul explorator să-şi 
plătească studiile, peregrinările prin India, 
să-şi susţină teza de doctorat. Nimeni 
din statul român nu l-a sponsorizat, deşi 
scria frecvent la ziarele din ţară fascinând 
publicul cititor cu descrierea culturii şi 
civilizaţiei orientale. 

Nevoia l-a învăţat să caute 
sponsorizări. Acestea au devenit vitale 
în primii ani postbelici când, refugiat la 
Paris, nu avea nici cu ce să-şi plătească 
hotelul sordid, unde îşi scria cărţile de 
ştiinţă sau literatură, articolele din presa 
emigraţiei române. Atunci i-au întins o 
mână de ajutor generalul Nicolae Rădescu, 
fost primministru, preşedintele Consiliului 
Naţional Român cu sediul la New York, 
acordându-i o bursă de 18 luni, industriaşul 
Nicolae Malaxa, Prinţul Nicolae 
pentru societatea culturală şi publicaţia 
Luceafărul ţinute în viaţă de priceperea 
şi entuziasmul lui Eliade şi N. Herescu, 
mai ales în jurul aniversării centenarului 
Eminescu, fostul coleg de diplomaţie şi 
prieten statornic, Brutus Coste, om de 
afaceri în SUA, cu împrumuturi personale, 
rambursabile atunci când s-ar fi  redresat.

Pe când se lupta la Paris, în anii 
’50, să obţină reputaţia ştiinţifi că şi literară, 
Eliade era sprijinit de mentorii italieni ai 
începutului său de carieră, care nu ezitau 
să-i solicite competenţele la Universitatea 
din Roma şi Institutul Oriental. Într-o 
scrisoare către Brutus Coste, stabilit 
la Miami, nota: „La Roma am avut 
francamente, succes. Am vorbit în Aula 
Magna a Universităţii cu rectorul şi toţi 
profesorii de faţă, prezentat de [Raffaele] 
Pettazzoni ca uno genialissimo etc... A 
doua conferinţă la Institutul Oriental a 
fost aidoma: vreo cinci sute de persoane, 
prezentat de Giussepe Tucci: straordinario, 
geniale etc. Au urmat recepţii, interviuri şi 
mi s-a propus să vin profesor pe un an la 
Universitate şi Institutul Oriental, ţinând 
un curs de istorie a religiilor şi altul de 
mistică comparată”. (După Mircea Eliade, 
Jurnal 1970 – 1985, ediţie îngrijită de 
Mircea Handoca, Humanitas, Bucureşti).

Se întâmpla la 18 aprilie 1985. 
La Roma a continuat să fi e invitat în anii 
următori, dar cum nu era omul sortit să 
facă avere, Eliade şi soţia călătoreau cu 
trenul la clasa a doua şi erau găzduiţi de 
strălucitorul savant indianist, creator de 
şcoală, Giussepe Tuci, în somptuoasa lui 
vilă-muzeu.

Exista însă şi la Paris un mare 
om şi prieten care s-a dovedit hotărâtor în 
salvarea şi propulsarea lui Eliade: Georges 
Dumezil. Corespondaseră din anii ’36, 
iar pe parcursul vieţii aveau să-şi trimită 
peste o sută de scrisori, dialog epistolar 
impresionant!

În 1940 pe când Eliade reuşise 
– Dumnezeu ştie cu ce mijloace – să 

scoată la Bucureşti trei numere din revista 
internaţională Zalmoxes, Dumezil s-a afl at 
printre personalităţile europene care au 
contribuit la editare şi au semnat studii 
de înaltă competenţă. Din păcate, printre 
victimele războiului afl at în toi s-a afl at şi 
acea promiţătoare revistă internaţională.

Reputat istoric al religiilor, 
Georges Dumézil (1898-1986) era în 
perioada pariziană a lui Eliade director 
al secţiei de ştiinţe ale religiilor la Ecole 
Practique de Hautes Etudes şi profesor de 
civilizaţie indo-europeană la College de 
France. În 1938 a descoperit cele trei funcţii 
fundamentale comune pentru ideologia 
indo-europeană: suveranitate, forţă, 
fecunditate sau, mai detaliat: administrarea 
sacrului, a puterii şi a dreptului, a forţei 
fi zice, a bogăţiei şi fecundităţii. Dumezil 
l-a propus pe Eliade în Societe Asiatique în 
chiar anul instalării la Paris (1945), iar în 
1946 să ţină cursuri la Ecole Practique des 
Hautes Etudes, însă neretribuite, deoarece 
Legaţia României condusă de comunistul 
Simion Stoilov şi unii emigranţi de stânga 
îi blocau cu înverşunare obţinerea oricărei 
slujbe şi publicarea de cărţi. Recomandat 
de Dumézil la Gallimard cu Techniques du 
yoga, Eliade a trebuit să aştepte apariţia 
acesteia doi ani, obţinând, totuşi, în cele 
din urmă, un mare succes la publicul larg. 
Dumézil îl introduce pe român la selecta 
editură Payot, făcându-i cunoştinţă cu 
patronul acesteia, Gustave Payot, unde 
în 1949 apare primul volum din  Traité 
d’histoire des religious care a cucerit 
elogiile specialiştilor. Prestigiosul ziar 
al lui Hubert Beuve Mery „Le Monde” 
îi consacră memorabilul eseu „O nouă 
legendă a secolelor”, arătând valoarea 
excepţională a debutului operei ştiinţifi ce 
fundamentale a românului care, iată, după 
ani de suferinţă şi hăituire ieşise la liman. 
Payot i-a oferit un contract editorial pe 
viaţă, ca şi prietenia lui.

La rândul său, Eliade a dedicat 
operei lui Dumézil comentarii elogioase în 
cartea Nostalgia originilor, ca şi în recenzii 
şi eseuri din reviste franceze, ajutându-l să 
depăşească nefasta perioadă postbelică 
în care furioşii vindicativi ai stângii îl 
atacau pe marele savant orientalist pentru 
simpatii de tinereţe faţă de Maurras şi a lui 
Acţiune Franceză ... pierduţi prin istoria 
anilor ’20 !

„În ce priveşte cariera mea 
ştiinţifi că în Franţa îi datorez aproape 
totul lui Georges Dumézil, avea să spună 
Eliade în cartea interviu cu Claude-Henri 
Rocquet.

Franţa le-a recunoscut 
amândurora marile merite: Dumézil 
membru al Academiei Franceze (1979), 
Eliade profesor şi doctor honoris causa 
la Sorbona (1976), cavaler al Legiunii de 
onoare. Au murit în acelaşi an 1986.

Relaţia Dumézil-Eliade din 
cei 43 de ani de colaborare, preţuire, şi 
solidaritate oferă imaginea unei prietenii 
exemplare şi o valoare morală în lumea 
elitelor intelectuale. Împreună au învins 
„istoria” prin puterea geniului.

Pentru un creator umanist, 
accesul la marile edituri este capital. Luăm 
numai exemplul romanului Maitreyi. 
Succes enorm al ediţiei în română, în ţară. 
Ignorare a versiunii franceze, tradusă la 
Bucureşti, la Fundaţia Culturală Regele 
Carol cu tiparul şi difuzarea puse sub sigla 
unei librării din Paris, în 1937, pentru ca 
din 1950, şase ediţii succesive la Gallimard 
să deschidă calea succesului în Franţa, 
urmată de zeci şi zeci de traduceri în toate 
continentele. Maitreyi este considerat şi 
acum unul din cele mai frumoase romane 
de dragoste din istoria genului.

Tot editurile pariziene au fost 
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rampa de lansare a nuvelelor eliadeşti 
din genul literaturii fantasticului şi 
a romanului capodoperă Noaptea de 
Sânziene. În lumea cititorilor de literatură, 
cele mai cunoscute străzi din Bucureşti 
rămân Melodiei şi Mântuleasa.

Cât timp i-a permis sănătatea, 
Mircea Eliade a frecventat acele congrese 
şi conferinţe internaţionale care îl 
interesau potrivit standardelor sale de 
înaltă calitate ştiinţifi că şi unde conferinţa 
sa constituia, de regulă, evenimentul 
principal sporindu-i notorietatea, dar şi 
câmpul relaţiilor umane care era atât de 
reconfortant pentru omul de bibliotecă.

Începând din 1950 şi până în 
1961, Eliade a participat la simpozionul 
pluridisciplinar Eranos, care se ţinea 
în luna august în Elveţia, la Ascona, pe 
malul lacului Maggiore. Organizatoare 
era o bogată olandeză, Olga Froebe-
Kapteyn, care îşi investise averea în 
fundaţia de la Ascona cu profi l de Şcoală 
de Cercetări Spirituale, inaugurată în 
1930 sub patronajul lui Carl Gustav 
Jung, întemeietorul psihologiei analitice. 
Invitaţii erau numai fi losofi  şi oameni 
de ştiinţă de mare anvergură, fi ecare 
avea la dispoziţie două ore pentru a-şi 
expune ideile într-un mod personal, ex-
catedra. Eliade şi soţia lui rămân prieteni 
cu Olga, invitaţi în fi ecare an să petreacă 
în vila de la Ascona o lună de concediu, 
înaintea conferinţelor Eranos, iar Mircea 
devine chiar un confi dent al gazdei. 
Ascona reprezintă şi punctul de plecare 
al strânselor relaţii epistolare şi ştiinţifi ce 
dintre Jung şi Eliade care au durat cinci 
ani. În 1953 celebrul psiholog l-a invitat 
pe Eliade pentru a ţine cinci conferinţe 
la Institutul Jung din Zürich. S-au preţuit 
mult, reciproc. Jung avea să-i scrie lui 
Eliade în 1955: „Din momentul în care am 
avut onoarea şi plăcerea de a vă cunoaşte 
personal, n-am încercat niciodată un alt 
sentiment decât cele de admiraţie şi de 
recunoştinţă pentru marea dumneavoastră 
operă”. Au intervenit, mai târziu, şi 
diferende care au dus la răcirea relaţiilor.

Catalogul prietenilor este 
abundent. Un loc special ocupă Joachim 
Wach, reputat istoric şi sociolog al religiilor 
format în Germania pe care o părăsise în 
1935, din cauza originii sale evreieşti, 
admirator al operei lui Eliade. Wach a 
avut întregul merit al stabilirii acestuia în 
SUA. Întâi l-a invitat la Divinity School 
a Universităţii din Chicago pentru a ţine, 
timp de un an (1956), ca visiting profesor 
conferinţele Haskell la masteranzi şi 
doctoranzi, precum şi două cursuri de 
şamanism şi yoga. Tot Wach l-a susţinut în 
1957 pentru acordarea postului de profesor 
titular al catedrei de istoria religiilor. 
Eliade i-a urmat lui Wach (decedat), la 
conducerea departamentului de istoria 
religiilor. Ulterior, toate facultăţile din 
SUA care doreau să angajeze cei mai 
capabili tineri la catedrele de istoria 
religiilor căutau absolvenţi de la Chicago 
formaţi de Eliade.

Cu marele fi losof francez Paul 
Ricoeur s-a cunoscut şi împrietenit 
în „perioada franceză” (1944-1956), 
rămânând până la sfârşitul vieţii prieteni 
de familie. Împreună cu soţiile se vedeau 
în fi ecare an, ori la Chicago ori la Paris, 
petrecându-şi împreună concediile. 
Ricoeur a venit din Europa la funeraliile 
lui Eliade, citind alături de Saul Below şi 
Wendi Doniger fragmente din Evanghelii. 
Au şi colaborat, îndeosebi în domeniul 
hermeneuticii fi losofi ce scriind împreună 
o lucrare fundamentală (coautori au mai 
fost Habermas şi Gadamer).

Dintre studenţii, doctoranzii şi 
asistenţii săi la Divinity School Eliade 
a legat prietenii cu japonezul Kitagawa 
şi pastorul negru Charles Long cu care 
va crea revista History of Religious, cu 
viitorii lui importanţi comentatori şi 
biografi  Mac Linscott Ricketts, Jonathan 

Smith şi Wendi Doniger, cea care i-a 
urmat şi conduce şi astăzi catedra Eliade 
de la Universitatea din Chicago.

Cu profesorul Ichiro Hori de la 
Universitatea Sendai, Eliade s-a cunoscut 
mai îndeaproape în timpul Congresului 
de Istorie a Religiilor care a avut loc 
în Japonia. Hori a devenit prieten şi 
traducător al cărţilor lui Eliade, când 
publica în Japonia, Opere de Mircea 
Eliade în 12 volume. 

Talentatul discipol român, Ion 
Petru Culianu, pe care l-a avut asistent 
la Divinity şi l-a susţinut la o specializare 
postdoctorală în Italia, şi-a clădit în bună 
parte opera pe îndrumările şi spiritul 
eliadesc, dar ca orice tânăr de vocaţie cu 
personalitate puternică, a ţinut să se afi rme 
în principala sa carte şi prin detaşarea de 
maestru. Eliade însuşi făcuse la fel faţă de 
mentorii săi din prima tinereţe. Se pare, 
totuşi, că l-a mâhnit faptul că anumite 
interpretări ale lui Culianu i-au denaturat 
unele idei şi concepţii, atribuindu-i ceea 
ce Eliade însuşi n-a vrut ... să spună.

Mircea Handoca este românul 
din ţară care şi-a dedicat, practic, întreaga 
activitate cercetării bibliografi ce şi 
exegezei creaţiei lui Eliade. Au purtat 
o corespondenţă enormă, Handoca şi-a 
procurat pe căi numai de el ştiute, cărţi, 
manuscrise, fotografi i, manuscrise în 
pofi da cenzurii, a opreliştilor de tot felul 
ridicate de regimul comunist în calea 
contactelor cu marele savant şi scriitor. 
Atât de riguros, de solid documentat a 
fost şi este Handoca privitor la Eliade, 
încât cuvântul său în această „materie” 
a devenit garanţie indubitabilă. Eliade, a 
preţuit mult efortul prietenului, geografi c 
„de departe”, care s-a luptat, ca un frate 
geamăn de spirit, să-i facă cunoscută 
în România opera şi adevărata lui 
biografi e, împotriva tuturor interdicţiilor, 
falsifi cărilor, răzbunărilor stupide care 
au pus România în jenanta postură de a 
publica cel mai târziu din lume (1987) 
opera sa capitală, Istoria credinţelor şi 
ideilor religioase, după ce fusese editată 
până şi în Rusia sovietică, în Polonia 
comunistă, în Iugoslavia comunistă 
ş.a.m.d.

De-a lungul vieţii a avut sute de 
prieteni de bună credinţă, începând cu 
mentorul său, ctitorul de şcoală fi losofi că 
Nae Ionescu, căruia i-a dedicat un 
articol special în Enciclopedia Filosofi că 
Britanică, iar mai târziu cu Constantin 
Noica a cărui operă fi losofi că o considera 
deosebit de importantă pentru recuperarea 
ethosului românesc şi pentru paradigma 
modernă a fi losofi ei universale. 

Cel despre care a scris că i-a salvat 
viaţa a fost academicianul Alexandru 
Rosetti, eminent lingvist, preşedintele 
Fundaţiei culturale Regele Carol al II-lea. 
Lui i s-a adresat disperat Eliade, rugându-l 
să intervină la ministrul afacerilor externe, 
istoricul C.C. Giurăscu pentru a-l scoate 
urgent din ţară numindu-l în diplomaţie. 
Era martie 1941 când Mircea Eliade 
ajungea la Legaţia României din Londra 
cu paşaportul diplomatic în buzunar, în 
fapt paşaportul libertăţii şi carierei sale în 
Occident. Dacă pierdea acel „ultim tren”, 
contestatul, urmăritul „de serviciu” al 
tuturor întorsăturilor istorice, ar fi  sfârşit, 
poate, în teribilul gulag roşu, de import.

O dată mai mult s-a dovedit că şi 
norocul poate scrie istoria. Ferice de noi 
că, în cele din urmă, au avut parte de noroc 
şi Eliade, şi Brâncuşi, şi Enescu, şi Cioran, 
şi Ionescu. Dar să nu uităm ce scria Mircea 
Eliade în Buletinul Bibliotecii Române, 
Freiburg, în 1953: „O cultură nu e făcută 
de cinci sau zece oameni, ci din sute şi mii 
de scriitori, cărturari, oameni de ştiinţă, 
gânditori, critici, artişti, gazetari. Numai 
dacă generalitatea autorilor se impune 
pe plan internaţional, cultura neamului 
respectiv e valorifi cată drept o cultură 
specifi că şi creatoare”.

ODA BUCURIEI

MOTTO:,,Biet om, cel care nu stie sa 
moară’’

(Beethoven)

,,Se frânge sceptrul neghiobiei
Și lanțurile cad pe rând,
Cel credincios, mai poarta-n gând
Imnul de slava-al Bucuriei.

Slăvita clipa-a datoriei,
Mă însoţeşte prin Cuvânt,
„Se frânge sceptrul neghiobiei”
Și lanţurile cad pe rând.

Iar din retortele maniei
Impulsuri stranii se ascund,
Le-auzi prin vremi, cum mor trecând
Tu piatra arsa-a veşniciei.

„Se frânge sceptrul neghiobiei”

RONDELUL ,,CARTIERULUI 
LATIN’’...

Cafenele, librarii,
Străzi înguste si umbroase,
Case vechi cu ziduri arse,
Zaiafet si cumetrii.

„Cartier latin”, copii,
Risca, zar din clei de oase,
Cafenele, librarii,
Străzi înguste si umbroase.

Ipoteci, negustorii,
Tu alcovuri amoroase
„Capelani” eu ...pirostrii,
Vremi ce-au fost si vor mai fi .

Cafenele,librarii.

DOAR FLORILE

Mamei mele, Maria

Nu mă mai chemi
sa-mi dai cireşi de Mai

Si sa mă laşi desculţ prin iarba
Si orbi sunt ochii mei 

si fără grai
Si-amiaza zilei este oarba.

Doar fl orile au mai rămas
in glastra,

Sa-ntoarcă paşii tai bătrâni
Din negura, spre marginea albastra
A visului,cu lacrimi si fântâni.

EPISTOLA PROEMIALA

Masor si tai după a mea croială,
Trecând suveica prin atâtea fi re
Si scriu in adevăr si cu iubire,
„Epistola Proemială”.

Desferec legătura hibernala
Si-alătur un înscris de moştenire,
Masor si tai după a mea croială, 
Trecând suveica prin atâtea fi re.

Sub coaja lor arida, minerală,
Cuvintele se-aprind cat o clipire
Si versu-si afl a calea spre-noire

Si-nţelepciunea in a vieţii scoală.

Masor si tai după a mea croială.

IN OSANDA UNEI VIETI

„Unde viermele nu moare 
Si nici focul nu se stinge”,
Unde veşnicia-ncape
In osânda unei vieţi,
Strigatul de pocăinţa
Îl aude cel ce-nvinge
Si prin noaptea fără margini,
Rupe cartea cu peceţi.

Moşteniri împart in slava 
Vremile atâtor neamuri
Si prin liniştea adânca
Ne vorbesc despre soroc,
Printre palidele chipuri
Nesfârşirea sparge-n maluri
Asfi nţitul enigmatic
Dintr-o forţa de ghioc.

N-AM NICI AUR NICI ARGINT...

N-am nici aur, nici argint, dar iţi voi 
da,
Lumina vorbei înţeleapta,
Sa cântăreşti in gând si fapta
Târziu, după-nvierea Mea

N-am nici aur, nici argint, dar iţi voi 
da,
Iubirea Maicii, ca răsplata
Pentru credinţa ta curata,
Când cerul stinge cate-o stea.
Târziu, după-nvierea Mea.

VREME-NTOARSA

Vreme-ntoarsa, grea, haina,
Ciob de oala fără smalt,
Dumicat trecut prin valţ
Din ocaua de faina.

Chipuri vagi, din plastilina
In caftane de Bizanţ,
Vreme-ntoarsa, grea, haina,
Ciob de oala fără smalt.
Si prin focuri cu răşina
Adevărul la...bilanţ
Isi consuma cu nesat
Fericirile, la ...cina.

Vreme-ntoarsa, grea, haina.

INVOLTA ARHITRAVA

Perfecţiunea lumii
este-nceputul ei,

Nu căutaţi vreun sunet
in zgomotul de fi are,

Te naşti si mori oriunde,
după acel temei

Al legii, ce zideşte
si obşti si calendare.

Filozofi i obscure,
dezvolta arbitrar

Excesul, ce-si aroga
ruptura prenatala,

Păstrând in taina vieţii
acel abecedar;

Prin alchimii de focuri 
si spuza sublunara

Involta arhitrava
ce tine-n umeri Cerul,

Ca pe-un cort adarnic
 cand haosul dormea,
Ni se arata-n sine

descoperind misterul,
Identitatea fi inţei,

divinitatea sa.
GEORGE DUMITRU
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AM IEŞIT DIN POVESTE

Am ieşit din poveste dar mă povestesc
pământean mai ales şi aproape ceresc
dintr-odată incert
o de când n-am mai fost la concert
şi nici la vernisaje
iată pictorii trăiesc în colaje
alături când mă bălăcesc
cu picioarele goale într-un izvor
virtual privind impasibil
un început de război la televizor

nimic nu e mai anost ca ziarul de ieri
ştii de-o vreme trăim în satul global
îmi zice Marshall McLuhan şi tribal
hic et nunc îmi spun nu mai e
niciun cal în oraş termopan şi beton
vorbim până ne pierdem minţile
la telefon
e un copil mort orice adult
care-a uitat să aibă memorie

lumea-i atât de frumoasă şi iluzorie
încât îmi aminteşte de ea de
ochii ei umezi de buze roşii de sfârcuri
coapse rătăcite prin spam şi prin trash
şi prin ce mai aveam
pe toate le lipesc în dezordine pe geam
şi scriind bâlbâit şi stricat pe messenger
cât eram de viu
nu puteam să scriu

doar când mă joc înţeleg că ea
încă mai doarme într-o amintire
foarte subţire
şi foarte
aproape de moarte

 ÎNGERUL  
   cu o singură aripă
cu un picior mai scurt mai
subţire de lemn sau de ghips
trebuia să-mi fi e să-ţi fi e
înger de pază
însă de-o vreme încoace
nu se ştie totuşi de când
se pare că nu mai lucrează

e foarte posibil să fi  rămas   
illo tempore aşa neterminat
sau poate că în joacă a fost
făcut din rebuturi
iar cealaltă aripă
nepipăibilă
uitată a fost dinadins
în hard sau în cer
la începuturi

uneori prin aerul vag
al oraşului îl văd îl vezi cum
zboară bezmetic şi în zigzag
sau
îl aud îl auzi gângurind peltic
arătându-se
frumos apatic şi de nimic
chiar atunci când trece razant
pintre lucruri cu fi gura lui
inexpresivă şi inertă

frunzăreşte câteodată o carte
şi-n cele din urmă se aşază
orgolios pe copertă

ÎNTR-O ZI

Într-o zi un prieten mi-a spus
că la o fereastră a văzut o femeie
care se dezbrăca
la nesfârşit

ea uitase desigur fereastra deschisă
de mult arunca priviri furişe afară
iar desuurile fără grabă şi le-agăţa
de oglinzi
de tablouri
de un braţ al fotoliului
uşor prăfuit

mereu povestind întâmplarea
prin cafenele şi cârciumi
prin parcuri şi gări
după o vreme
peste măsură de tulburat
şi discret prietenul meu
a murit

în dar mi-au rămas de la el
un stick cu poemele lui
şi un zâmbet obraznic-naiv
al femeii
care se dezbrăca
la nesfârşit

METAMORFOZĂ

Cartea în care voiam să te-nchid
e asemenea unui perete
puţin scorojit şi nu-mi aminteşte
nici de turle nici de minarete
însă uneori pare mai mult
o piramidă
alteori o sferă
sau un zid chinezesc
văzut tocmai din spaţiul extraterestru
unde nu demult călăream comete
strunite de coamă
în buiestru

e un fel de cavou inutil
sau un ou
ceva semănând oarecum cu un mall
sau cu o biserică bine închisă

iar tu înăuntru erai o proscrisă
când la răsărit la apus te dezbrăcai
plină de har
în oglindă sau în altar

apoi dinadins
ca şi cum în globuri de sticlă ar fi  nins
făceai o piruetă
plecând mai întâi revenind
în lumea concretă
chiar atunci când icoane surâd
atât de frumos şi de hâd
până când sufl area
ţi se preface într-o lumină străină
trupul în cuvinte ţi se preface

în carte
şi mă scapi de la moarte

MOMENT

Suntem cu maşinile în excursie
dimineaţa foarte devreme pe o şosea
îngustă şerpuitoare
departe acolo unde cerul se întâlneşte
cu munţii fâlfâie o eşarfă roşie
ne oprim pe marginea şoselei
într-un refugiu
un pescar
cu beţele undiţei legate de bicicletă
se apropie
alături e un câmp de fl oarea-soarelui
apoi un pârâu stuful unei bălţi
iar ceva mai încolo începe
să urce pădurea

să facem o fotografi e spune cineva
şi ne strângem unul într-altul râzând
zgribuliţi în răcoarea dimineţii
brusc se aude un lătrat depărtat
un iepure trece şoseaua în fugă
un bâzâit de ţânţar şi palma prietenului
gonindu-l

peste o zi sau un veac
niciunul nu va mai fi 
nici câinele care latră
nici iepurele fugind
nici prietenul
nici pescarul înapoind aparatul
de fotografi at şi care dispare
pe un drum lăturalnic
pedalând îndârjit

acum însă tocmai răsare soarele
urcăm în maşini trântind zgomotos
portierele şi plecăm mai departe

ŞTIU

O reconstruieşti îmi spui este
o imagine nu e chiar ea
dar eu ştiu îmi aduc bine aminte
că o simţeam pe piele curgând
cum strecori printre degete
nisipul fi erbinte
sau că trupul ei înfl orit
mirosea prelung a livadă
când în fi ecare dimineaţă
se ridica dezbrăcată şi aburind
din zăpadă

e greu de crezut că o fi ică
a plăcerii fi ind şi trimisă
de Ghilgameş în pustie
plecând din Uruk
l-a cunoscut s-a îndrăgostit
de Enkidu sau de mine
socializând mai întâi pe facebook

fi indcă până la urmă
ce spun eu ce ea îmi spune
despre mine e fi cţiune

sau mă întreb ar trebui să aud
din şirul nesfârşit de şoptiri
o voce impersonală o străină gură
care face din ziua mea
de ieri literatură

ştiu de la tine că timpul
mort şi-ntinde trupul
şi nu se face istorie
timp de fapt nici nu e
ci doar memorie

DAN PETRUȘCĂDAN PETRUȘCĂ
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Orbitor, aripa 
dreaptă, de Mircea 
Cărtărescu, a fost, pe 
bune, declarată, de către 
Uniunea Scriitorilor din 
România, Cartea anului – 
2007. Dacă năzdrăvanul 
Mircică, cel atât de orbitor 
mângâiat de mămica lui 
– care a tot îngheţat, vai 
de soarta ei, pe la cozile 
„totalitariste!”, să procure 
viitorului geniu gheare 
de pui – ar strânge la un 
loc cronicile literare, ce 
s-au publicat de-a lungul 
şi de-a latul revistelor 

autohtone, în anul cu pricina, pe marginea ultimului 
volum de proză al unei răsunătoare trilogii, cu certitudine 
autorul ar umple vreo doi saci de câte cinci băniciori, bine 
îndesaţi. Încă o cronică, ce mai contează?

Un critic literar aprecia că Orbitor, aripa 
dreaptă nu ar avea nici o fi nalitate, nu ar duce nicăieri. 
Că ar fi , exclusiv, un soi de hipertext, sufi cient sieşi, ce 
se priveşte, admirativ, în oglindă ca un Narcis pe care nu 
l-ar interesa nimic altceva decât propriu-i chip al unei 
scriituri cu bătae pe loc. Cred, însă, că cine rămâne la 
atare imagine, merge pe o cărare greşită. Opera în discuţie 
implică, de la prima la ultima pagină, o tulburătoare şi 
deopotrivă grandioasă semnifi caţie, cu fi nalitate „precisă” 
în sofi sticata-i metafi zică. Şi care ar fi  aceasta? Tocmai 
Orbitorul. Adică, nesfârşitele conotaţii ale existenţei – 
umane şi neumane – de la fl uidele celulare, de la extazele 
actului sexual, de la misterioasele alcătuiri ale corpului 
omenesc, la infi nitele rezonanţe ale universului, toate, 
absolut toate, poartă o indicibilă reverberare orbitoare. 
Suntem pitici, banali şi mizerabili, în evoluţia noastră în 
univers şi totuşi orbitori prin capacitatea de a nu evolua 
ca nişte gângănii fără rost. Rostul acestei opere a lui 
Cărtărescu este să ne tonifi eze spiritul şi să credem în 
nemurirea reveriei, într-o vreme când lumea a pierdut cu 
desăvârşire echilibrul între a fi  şi a avea. Lumea valorilor 
autentice nu mai are căutare, diverse nulităţi ies în sondaje 
pe primul loc, emblema vieţii a devenit cumulativul 
fără scrupule. În atare contexte, un „nebun” ca Mircea 
Cărtărescu propune un remediu miraculos, cu mare risc: 
să ne lăsăm pradă unei reverii orbitoare, în care să se 
topească metafi zic tot ce există, văzute şi nevăzute. Nu 
în sensul unei împăcări edulcorante, idilice şi năroade, 
ci ca posibilitate de convieţuire reverberantă a celor 
mai diverse aspecte – oricât de contrare – ale bătăilor de 
inimă proprii universului. Scriitorul acesta „descompune” 
cele mai banale, mai anoste întruchipări ale fi rii în celule 
orgiastice ale reveriei, până nu mai rămâne din ele decât 
un nostalgic ecou metafi zic. Un delir – constructor de 
imagini „imposibile” – al reveriei.

Către sfârşitul cărţii, autorul descrie, pradă unui 
puseu al lirismului absolut, cum fi rava fi inţă omenească 
poate rămâne nemuritoare în moarte. „Această fi inţă 
alungită, de lumină de aur, străbate membrana lumii 
noastre perpendicular, aşa încât mai întâi pătrunde în ea 
capătul tău ascuţit, ovulul abia fecundat, ce se continuă cu 
fătul tot mai durduliu în pântecele matern, cu adolescentul 
şi adultul, ce fac breşe tot mai mari, de forma trupului tău, 
în membrană, ca să se-ncheie cu diminuarea bătrâneţii 
şi moartea ta punctiformă, căci suntem toţi fusuri ce 
străbat maiestuos, în stoluri ca de păsări oceanice, 
membrana fi inţei. Ca să putem înainta uşor, avem o formă 
ontodinamică, de delfi ni metafi zici. Începem cu concepţia 
şi ne terminăm cu moartea adevăratului nostru trup, 
perpendicular pe viaţa noastră din membrana lumii. Toţi 
până la unul vom pieri, cum toate cărţile se termină, dar 
toţi suntem întregi şi vii în Akasia, cum poţi oricând scoate 
o carte din raft, o poţi deschide oriunde şi-o poţi reciti, 
deşi ea a fost de mult terminată” (pp. 442-443). Multe din 
făpturile create de Cărtărescu sunt – cu creatorul lor cu 
tot – delfi ni metafi zici, ale căror unduiri „ontodinamice” 
în oceanul universal lasă în urmă nestinse arabescuri ca 
într-o întindere barocă originală, construită cu migală.

La urma urmei, ce fel de carte este acest ultim 
volum al Orbitorului? Roman? Poem în proză, îndeaproape 
înfrăţit cu Levantul? Cronica unei spectaculoase reverii? 
O satiră a lumii în care ne mişcăm?

Cele mai multe din comentarii au zis: roman. 
Cu certitudine, Orbitor, aripa dreaptă, este şi roman. Dar 
nu numai. Lucrurile trebuie ceva mai riguros nuanţate, 
ba chiar departajate în „felii” epice. Opera în cauză are 
o construcţie volumetrică, un gen de unitate ideatică în 
care încap mai multe unităţi distincte. O carte compusă 
din mai multe cărţi: roman propriu zis, poem al reveriei 
dusă până în pânzele albe, satiră, memorii etc. Căci, într-
adevăr, Orbitor, aripa dreaptă este, în părţi compacte, 

dominat de tonalitatea unor memorii cât se poate de 
exacte, în care tronează ardoarea în formare a lui Mircică 
şi imaginile trudei părinţilor lui, mutându-se de colo, 
colo. În nostalgicul său sondaj memorialistic, autorul 
descrie candid – amuzându-şi receptorul – cum copilaşul 
Mircică murea de plăcere în cada cam strâmtorată, să-
şi frece „cocoşelul” cât un ţâmburuş şi să-1 întindă în 
răbdătoarea apă caldă până nu mai rămânea din el decât 
o piele decentă şi anostă. Şi cum acelaşi „trăsnit” Mircică 
– ce avea să devină scriitor – s-a dus, când avea el vreo 
şapte - opt ani, la amărâta şi deopotrivă diafana Silvia, şi 
ea o copiliţă, şi abia stăpânindu-şi „mătărânga” nărăvaşă, 
ridicată drept spre cer, i-a şoptit poetic la ureche să-1 lase 
să i-o „tragă”. Şi, înspăimântată, biata Silvia a urlat pe o 
imensă jumătate de pagină: Nu şi Nu ... Cât pe-aci, râzând, 
plângând şi înjurând, cititorul să se arunce pe fereastră în 
faţa unei atare spaime „violatoare”. Eeee, păi, se poate, 
mă, Mircişor ? ... Tot urlând ea, Silvia, „Nu, Nu, Nu, Nu” 
etc, afurisita de scriitură era – nu-i aşa ? – gata, gata să se 
„textualizeze”. Şi atât de modernul tatae, Slavici, să salte 
„cărtărescian” din mormânt şi să-1 bată pe universitarul 
Cărtărescu, cel de astăzi, pe umăr: „Băiatu, fi i, bă, atent, 
că scriitorul se poate transforma, când nici cu gândul nu 
gândeşti, în scrietor”... Ce să-i faci. Se mai întâmplă! Ai 
forţat năstruşnicu-ţi cocoşel să cânte cam de când abia 
ştiai să numeri până pe la vreo zece - douăzeci. Erai gata 
să te-arunci peste prinţesa Silvia, cea sărmană şi mititică, 
încât abia îşi putea ţine la verticală oscioarele plăpânde. 
Dar, las’că şi ea era a naibii, cam „curvă”, pusă pe mari 
fapte „sexomane” cu ăla, cu Mendebilu. Vezi, Mircişor, 
fi i atent să n-o păţeşti: nu cumva, Doamne păzeşte, niscai 
critici şi eseişti, negri în cerul gurii, să te ia la scărmănat că 
practici cu insistenţă un erotism emblematico-european, 
exclusiv pe bază de „caras” timpuriu şi auriu. Nu risca – 
ferească Maica Domnului! – ca genialul Orbitor să chiar 
„orbească”. Dar, cine ştie ? Poate o să scapi cu faţa curată 
fi indcă în perspectiva obsedantelor, în toate – ca absolutul 
– a „europenizării” şi „globalizării”, desăvârşitul canon 
este erosul pe bază de „caras”. Cu „ordonanţă de urgenţă” 
– publicată în toate Buletinele Ofi ciale din lume – de la 
Bruxelles, Strasbourg şi Pentagon. Şi chiar de la Bucureşti, 
domnule! 

Şi ca suita erosului în stil „european” şi 
„globalizant” să fi e evocată până la capăt, încă de pe 
vremuri, de când Mircişor nu era altceva decât un 
condensator de purităţi şi impurităţi orbitoare, autorul 
relatează şi pătimeşte, apucături ale unor homosexuali 
precoce. Căci năzdrăvanii Mendebili de prin sordidele 
scorburi, afl ate pe ici pe colo, prin cartierul Ştefan cel 
Mare, se pricepeau, de minune, şi la aşa ceva. Păi, nu i-a 
zis el, un mucos din ăsta, lui Mircişor, cu ipocrită blândeţe, 
dându-şi pantalonaşii jos: „Vrei, mă, să ne f... în c... ?” 
însă, Mircişor, spre cinstea sa, a fugit înspăimântat şi 
scârbit până-n măduva oscioarelor, urlând Nu, cum urlase 
şi prinţesa Silvia care fusese gata, gata să fi e violată.

Aşa se face că deviindu-şi romanul către 
memorialistică şi invers, inepuizabilul Mircişor a trăit de 
mic copil „toate” experienţele umane posibile. Ba, chiar 
şi unele – nu-i aşa ? – pe deasupra, din lumi orbitoare, cu 
o metafi zică sprinţară, ca şi cum năzdrăvanul nu şi-ar mai 
fi  încăput, la un moment dat, în pielea propriilor gânduri.

Dar să mergem mai departe.
Tonalitatea dominantă a stratului memorialist o 

constituie nostalgia, care în ansamblul creaţiei lui Mircea 
Cărtărescu reprezintă aproape o obsesie. Şi oricare ar fi  
perspectiva din care este abordată lumea în acest ultim 
volum al Orbitorului, ceea ce le uneşte pe toate, înainte de 
orice, este indicibilul elan al metamorfozărilor ideatice a 
tot ce mişcă, trăieşte şi moare.

Iar simbolul acestor metamorfozări, ce revine 
ca un laitmotiv în structura cărţii, când nu te aştepţi, este 
fl uturele. De ce, fl uturele ? Probabil pentru că el este un 
„delfi n” al văzduhului. Fiinţă mititică, derizorie, prea 
pasageră, fl uturele este, totodată, un spectacol cromatic 
al sublimului, oferind în nesfârşitele şi spectaculoasele 
sale metamorfoze „canonul” absolut al ontodinamicii 
pământesco-ideatice.

Orbitor, aripa dreaptă, este o proză total opusă 
multitudinii de proze postdecembriste (de fapt şi poeziilor) 
care ridică osanale mizeriei cotidiene, ternului, banalului 
găunos, talpei urâtului. Nici Cărtărescu nu ocoleşte deloc 
astfel de prăfuiri şi rosături ale vieţii. Dar orbitorul 
intensităţii subiective cărtăresciene împinge cel mai adesea 
insignifi anta banalitate cotidiană într-o „Vale a Aducerii 
– aminte”, metamorfozând-o, imprevizibil, în indicibile 
pâlpâiri mirifi ce. Punând nostalgia la lucru, „atacându-l” 
pe receptor cu ea, pagina se încarcă cu o ciudată iubire, 
pe care nu poţi s-o prinzi, s-o fi xezi, cum nu poţi să prinzi 
năstruşnicul fl uture ce se joacă cu libertatea absolută a 
văzduhului. Citând un personaj închipuit, scriitorul zice: 
„Căci iadul şi paradisul sunt la jumătate de centimetru 
unul de altul în miezul creierului, şi-s atât de legate prin 

proiecţii sinaptice, încât nu te poţi îndoi că raiul e luminat 
de fl ăcările infernului, umbrit la rândul lui de pădurea de 
axoni plini ochi de dopamină din paradis” (p. 511). Cartea 
închide în ea – să nu zic vorbe mari – originala fi losofi e a 
unei beatitudini a vieţii. Motiv pentru care n-ar fi  exclus 
ca unii dintre scriitorii la modă ai exaltării nimicului vieţii 
să gândească despre această proză cărtăresciană că este un 
„antisaeculum”.

Unii critici şi scriitori – dar mai cu seamă 
editorul – au apreciat entuziaşti că Orbitor, aripa dreaptă, 
constituie şi cronica socială desăvârşită a Revoluţiei 
decembriste. Că, în sfârşit, avem acum marea operă literară 
a acelui spectaculos eveniment, nici până astăzi pe deplin 
clarifi cat. Alţi comentatori, au spus – dimpotrivă – că, din 
punctul de vedere al evocării Revoluţiei anticomuniste, 
cartea lui Cărtărescu nu face doi bani. Că ar fi  nimic 
altceva decât o colecţie de bancuri răsufl ate.

Cu niţel calm şi răbdare a descifrării textului, cred 
că în privinţa evocării Revoluţiei, trebuiesc diferenţiate, în 
opera cu pricina, câteva aspecte. Şi să nu ne lăsăm pradă 
unei aprecieri globale, dintr-un foc.

Un lucru este foarte clar: Mircea Cărtărescu nu 
are deloc vocaţia unei evocări realiste a socialului. Şi de 
unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, chiar dacă-i vorba 
de un mare scriitor. Este, probabil, şi nespus de greu – 
riscant, chiar – să creezi imagini credibile despre un 
eveniment radical, rămas, încă, înceţoşat, cu prea multe 
bâlbe şi îndoieli. Atunci când autorul Orbitorului se 
apucă şi el – în anticipări revoluţionare – să descrie, nu-i 
aşa! „obiectiv”, serios, cu înţepenită morgă „realistă”, 
vicisitudinile culinare ale comunismului, în capitole 
întregi; cum îmbătrânea pe la cozi prea frumoasa mămică 
a lui Mircişor să procure şi ea câte un amărât de pacheţel de 
gheare de pui, să facă odorului niţică supică; cum alergau 
părinţii lui – şi toată populaţia autohtonă – să pună şi ei 
mâna pe câte o bucăţică din odiosul „salam cu soia”; ei, 
bine, când genialul Cărtărescu consumă multe, prea multe 
pagini cu astfel de „grozăvii” culinare ale comunismului, 
uite că nu iese nimic sub raportul unei semnifi cări 
valorico-literare. Ca şi cum ai bate cu un cartof într-o toacă 
bisericească. Se aude doar un fâsâit, un mic scrâşnet, ca 
ţărâna întărită călcată cu piciorul. Fie vorba între noi, s-a 
cam săturat lumea de blestemarea comunismului pe bază 
de „gheare de pui” şi „salam cu soia”. Ce-ar fi , stimaţi 
cititori, să facem un mic experiment: să luăm vreo 10-12 
feluri de salam actual, din cel mai gomos şi mai „cinstit” 
Hipermarket al patriei mumă, să mergem cu sacul cu 
astfel de bunătăţi la un laborator cu adevărat imparţial, 
„fără confl ict de interese”, şi să se constate câtă soia ar 
avea toate salamurile astea ale „vremurilor noi”. Mari 
surprize am avea, Doamne ! ... Iar medicii, paramedicii 
şi „psihanaliştii” ne-ar linişti îndată, spunându-ne – cum, 
în fapt, şi procedează pe toate cărările – că soia este un 
aliment hrănitor şi ultrasănătos. Să nu mai dăm atâta la 
cap bietului „salam cu soia”, să nu ne trezim, dracului – 
Doamne, iartă-mă ! – cu vreo „ordonanţă de urgenţă” că 
se scoate defi nitiv şi iremediabil, „totalitarista” soia din 
alimentaţie. Şi încă ceva, aşa, ca să ne distrăm pe bază de 
libertăţi „soioase”. În mai toate magazinele alimentare şi 
mai cinstite şi mai golăneşti, din România de astăzi, sunt 
rafturi întregi cu pateu de soia, în cutioare elegante de 
mezelicuri. Pe care, chiar dacă nu sunt medic, le recomand 
şi marelui scriitor Mircea Cărtărescu, dacă are posibilitatea 
să verifi ce că nu e vorba de soia parşiv denaturată genetic, 
cum se întâmplă cam des, cu ceea ce băgăm în gură, în 
acest început de mileniu. Aceste conserve – mezelicuri, 
aprobate cu zâmbet umanitar de „statul de drept”, de ce 
nu le combate nimeni, vânzându-se, ele, bine mersi ? 
Din păcate, după 1989, deşi au trecut două decenii, încă 
nu avem romancierul profund şi nuanţat realist care să 
stigmatizeze integral, convingător, perfi dul comunism, 
ce săpa la rădăcina fi rii cu vorbe mieroase ca fi erea şi 
kalaşnikoave ascunse în cracii pantalonilor şi nu să-l 
combatem din vârful buzelor doar pe bază de superfi cială 
şi puerilă soialeală.

Genialul Cărtărescu, atunci când o face şi el pe 
scriitorul realist, ajunge la un moment dat de băcănie: 
tot bătându-ne la cap cu suferinţele îndurate de pe urma 
alimentării cu „gheare de pui”, cum-necum, uită la un 
moment dat de ele şi după nişte pagini ne trezim cu Costel, 
tăticul cel cu ochi albaştri, că vine în gospodărie cu pui vii, 
orătănii întregi, le taie gâtiţa, şi fac ei, părinţii lu’Mircişor, 
o ciorbică prima-ntâi... Eeee, domnule ! Ori e lae, ori bălae 
... Nu, cumva, în unele privinţe, a fost şi lae şi bălae ? Un 
oportunism „democratic” de doi bani, cu memorie scurtă, 
cu indignări textomane, puerile, nu salvează lucrurile.

Şi mai abordează prozatorul Cărtărescu o 
realitate „comunistă”, făcând-o şi el „praf@, ca atâţia 
alţi scriitori, jurnalişti, eseişti şi „mari” oameni politici: 
chestia aia cu oraşele făcute din blocuri cenuşii, urâte foc, 
prea cubice, pătrate, dreptunghiulare, în care locuiesc – de 
ce tot umblăm cu fofârlica ? – bine-mersi, 
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milioane de oameni. Şi eu locuiesc, ca un sărac ce-am fost 
şi cam aşa am rămas, într-un apartament de două camere, 
dintr-un astfel de bloc „comunist” şi mă simt foarte bine în 
el. Şi culmea ! Tocmai astfel de blocuri şi apartamente au 
rezistat cu brio la cutremur. Ce să-i faci: nu toată populaţia 
europenei noastre ţărişoare îşi poate permite – oricât ar 
da din coate şi din aripile libertăţii – să huzurească în vile 
somptuoase, precum gigileştii, trăenicii, adrienii, vameşii, 
remeşenii, cocoşii, udriştii, haisamii şi eiusdem farinae. 
Din păcate, se lasă şi Mircea Cărtărescu pradă, pe destule 
pagini ne-orbitoare, descrierii indignate a unor „grozăvii” 
comuniste, de genul celor pomenite mai sus. Rezultatul 
literar este unul neliterar: imagini cu totul mediocre, 
îndelung şi plictisitor bătătorite şi fl eşcăite. În care marele 
creator de deliruri ale reveriei nu este de recunoscut.

Probabil, baronii, baroneţii, învârtiţii şi 
„secoriştii” din clipa de faţă, cu
vile aurite în stil elveţian – pe care-i doare în „democraţie” 
de ceilalţi – mă vor considera un comunist feroce pentru 
neobrăzarea de a declara că mă simt foarte bine în 
„insipidul” apartament „totalitarist”, de două camere, 
unde locuiesc de vreo cinci decenii. Sper să nu mă jupoaie 
şi Cărtărescu, chit că strâmbă şi el din nas, pe mai multe 
pagini, ca în faţa unei mâţe moarte şi jigărite, când aduce, 
cu indignare „democratică”, vorba despre blocurile acelea 
în care încă locuiesc, în linişte, pe tot cuprinsul ţării, 
milioane de oameni de toată mâna. Să punem buldozerele 
pe ele, să le dărâmăm, dracului, odată că prea au caracter 

„de clasă, totalitarist”. Şi statul de drept de astăzi, care – 
nu-i aşa ? – abia aşteaptă, cu ardoare, să construiască în 
loc numai şi numai vile elveţiene, după deviza regească: 
„cine nu are pâine, să mănânce cozonac”.

Evocarea Revoluţiei decembriste mai prezintă 
în Orbitor, aripa dreaptă şi o altă, o cu totul altă faţetă, 
de pe urma căreia rezultă nu puţine capitole antologice, 
tulburătoare prin savoarea lor sarcastică. Fiindcă Mircea 
Cărtărescu este şi un ironist, satiric, sarcastic – cum vreţi 
să-i ziceţi –incomparabil, de un duh, fără margini, al 
savorii. Precum cu toţii ştim, dar ne prefacem că nu ştim, 
Revoluţia dărâmării comunismului, pe lângă chestiuni 
încă neclare, în fel şi chip răsucite – la urma urmei, ca toate 
revoluţiile –prezintă şi unele coordonate mefi stofelico-
satirice, „obiective”, ca să zicem aşa. Pe spinarea cărora, 
incomparabilul ironist Cărtărescu, amplifi cându-le cu 
inventivitatea-i diabolică, oferă lumii imaginea unei 
tragice Revoluţii cu haz nebun. Mai cu seamă când este 
vorha de comportamentul echipei de loviluţionari – cum i-a 
numit cineva – a Omului-cu-două-mame, cei cu pulovăre 
înfl orate, care strigau din rărunchi „Libertate”, luptând din 
greu prin balcoanele şi pustiile coridoare ale Comitetului 
Central. Şi năzdrăvanul autor – să te cruceşti ! – a „înviat” 
statuile prăfuite şi uitate ale oraşului, punându-le să umble 
şi ele brambura pe străzi şi prin cine ştie ce clădiri. Iar una 
din tradiţionalele statui, înveşmântată în hanţe populare 
şi tricolorul patriei – pe numele său adevărat, Revoluţia 
Română – „muiere” cu draci fi ind, se tot fâţâia pe lângă 

echipa de loviluţionari a Omului-cu-două-mame... „Ce 
tot vrea asta, mă, de se ţine de capul nostru ? Ia, hai s-o 
regulăm noi creştineşte !” – îi trăzneşte unuia prin cap. 
Drept care, fi ind ăştia după un chef monstruos, cu sarmale, 
palincă şi caltaboşi ardeleneşti, trec la fapte. Ce mai ! O 
fac poştă, ca în Crucea de Piatră, pe biata „muiere” din 
granit, fi are, ciment şi ce-o mai fi  fost. Iar când se trezeşte 
din mahmureală, luând distanţă de faptă, un loviluţionar 
cu ştaif exclamă înspăimântat (la pagina 440): „Doamne, 
ce-am făcut! Am futut Revoluţia română !”

Şi se întâmplă, domnule, ceva ciudat: plângând cu 
lacrimi amare, receptorul moare, totuşi, de râs, gândindu-
se, în taină, să-l aşeze pe Cărtărescu în calendartul ortodox 
ca pe un sfânt al durerii, dar şi al bucuriei de pe aceste 
năzdrăvane meleaguri.

O ultimă remarcă, de domeniul procedeelor 
literare.

În Orbitor, aripa dreaptă, autorul practică un tip 
aparte de hermeneutică epică. Un gen de ritual procesual 
al metamorfozelor. Nişte fi inţe, nişte lumi încep, palpabil, 
chiar banal, dintr-un punct anume, detectabil ca atare. 
Care, pe nesimţite, se metamorfozează în fantasme 
intens spiritualizate, până devin deliruri ale reveriei. Iar 
receptorul, năucit şi fermecat, se trezeşte că a plecat dintr-
un punct cotidian, banal şi liniştitor, transformându-se, 
parcă, şi el într-o fantasmă, ce va evolua către un nesfârşit, 
către o rezonanţă a rezonanţelor unor aripi de fl uture.

Grigore SMEU

În 2011 s-au implinit 85 de ani de la nașterea scriitorului Dominic Stanca și 35 
de ani  de la plecarea lui din această lume.  La 22 septembrie a.c., la Muzeul Național 
al Literaturii Române s-a lansat studiul monografi c Dominic Stanca de Livia Ciupercă. 
Pentru această ocazie am recitit cărțile lui Dominic din biblioteca mea.

Actorul, prozatorul și poetul Dominic Stanca a făcut parte din  
vechea familie ardelenească Stanca, care a dat țării importanți oameni 
de cultură. Bunicul, Avram Stanca, preot prototop al Petroșenilor, a 
fost ctitor de biserici și întemeietor al învățământului în limba română 
în Valea Jiului. Tatăl, medicul Dominic Stanca, a scris minunatul 
roman Între două fronturi. 1914-1918, frescă exemplară a dramei 
românilordin Austro-Ungaria târâți într-un război fratricid. Unchiul  
Sebastian a fost consilier eparhial, publicist, traducător, autor al unei 
monografi i a Petroșenilor premiată de academie, iar unchiul Constantin, 
renumit medic ginecolog, a alcătuit un fermecător volum de memorii, 
Ingerul de pe cupolă. Fiii unchiului Sebastian s-au remarcat în 
domeniul dramaturgiei și poeziei – Radu Stanca – sau al publicisticii, 
memorialisticii și traducerilor – Horia Stanca.

Dominic scria la un moment dat „Eu nu am, nu am decât 
rădăcini”. Copilăria și adolescența petrecute la Cluj, Orăștie și Sibiu 
sau vacanțele la Petroșeni i-au consolidat aceste rădăcini și l-au făcut să 
tezaurizeze amintiri pe care le va imortaliza în scris. A închinat un întreg 
ciclu de poeme unei străzi din Orăștia copilăriei sale și locuitorilor ei. 
Mărturisea:  „În scrisul meu, eu creez și prezint o lume a mea, așa cum 
aș vrea eu să fi e sau să fi  fost”.

O febră tifoidă gravă la 19 ani i-a șubrezit organismul, iar 
neajunsurile din existență i-au subminat sănătatea. A fost actor, la 
început pasionat de meserie, apoi din ce în ce mai dezamăgit. Greutățile prin care a 
trecut, suportate cu discreție, l-au costat însă,  astfel încât la doar 50 de ani s-a săvârșit 
din viață.

A publicat puțin în timpul vieții. Mărturisea:  „Lucrez îngrozitor de încet și 
migălos.” „E foarte greu să scrii în limba română. E ca o stâncă în care trebuie să 
dăltuiești.” Au apărut postum la Editura Eminescu, prin devotamentul soției sale, 
Sorana Coroamă Stanca, un volum de proză, Timp scufundat (1981)  și o culegere a 
tuturor poemelor sale, Un ceas de hârtie (1984). Parcurgând scrierile sale în acest an 
comemorativ, m-a frapat prezența Timpului, ca element important în opera sa. 

Artistul se concentrează pe momente din trecutul țării, dedicând pagini 
memorabile clipelor astrale ale istoriei – răscoala  lui Horia (Roata cu șapte spițe), 
soarta lui Avram Iancu (Tulnicele Iancului). Evocă în balade personalitatea lui Ștefan 
cel Mare, anul 1907, fi gurile legendare de haiduci sau eroi,  ca Pintea sau Baba Novac. 
Pseudocronicile pline de umor pe care le scrie reînvie un trecut privit cu blândă ironie 
(Hurmuzul jupâniței, Sărbătorile boierului Melentie). Drumețiile prin zona cetăților 
dacice sau în Moldova mănăstirilor le consemnează într-un inspirat Itinerar dacic sau 
într-un Fum al pietrelor.

Din versurile cuprinse în volumul Un ceas de hârtie am selectat o serie legate de 
timp, de anotimpuri, de momente ale zile. Poetul avea premoniția sfârșitului timpuriu 
încă din tinerețe și versurile sale sunt pătrunse de melancolie. Îl fascinează seara, 
amurgul, toamna, liniștea. Cele mai numeroase poeme alcătuiesc ciclul Vesperale.

***  
Poetul intuiește că „dincolo de zi,/ și dincolo de inimi/ timpul – ciorchine tânăr 

se coace.”(p.62)  Tot el afi rmă: „Au crescut munții mari/ Prin rădăcinile lor ajungeau 
mai jos decât timpul.” (p. 528) „Se zice că timpul evocă subțire/prin liniștea noastră 
eternele spații” (p.507); „Osia lumii vântură timpul” (p.362); „ascult cum zornăie 
timpul prin albia ta de oțel.”(p. 62);  „Caut prin beznă timpul.” (p. 348) ; „[ei] privesc 
grăbitul timp cum se destramă.” (p.348) “Timp și volbură se-adună pe-o rămășiță de 
cetate.” (p.51)

Vorbește de „Apa sălcie a timpului” (p.361), de „scame de timp aurind pe 
înălțimi” (p.49), dar și de  „dinții lui Cronos cel devorant și hain” (p.82).

În altă parte găsim „Apele vremii prelinse” (p.368), dar și „Inima vremii s-a 
scurs” (p.369), „rugina vremii se desface” (p.54) sau „dinții vremii se usuc” (p. 175). 
Poetul aude „îmbătrânitul vremii vaer” (p.51), constată că „Vremea se face bătrână, și 
mai bătrână” (p.46) și că i se va „strecura printre degete” (p.455). Vede cum „Cuibează 

vremea-n grâne arse” (p.54). 
Contactul cu vestigiile trecutului dac îl face să evoce „leșul 

unui ev tăiat de săbii” (p.48), sau să vadă cum „Veacul adastă 
surpat/între Mureș și fl ori” (p.44), cum „țipă mort un veac barbar” 
(p.50) și  „nesfârșite seve suie/ din veacul mort în veacul viu” 
(p.54). Simte îndemnul ca „la hotare de veac/ să se desferece 
de sub zăvoare/ inima-soare, /aurul dac” (p.43). Constată cum 
monumentelor străbune „o curgere blândă din veac le sporește 
lumina” (p.367) și conchide „Pacea-i așijderea din veac/ oasele 
zac,/ pietrele tac” (p.41). 

Fugit irreparabile tempus, spunea Vergiliu. Pentru 
Dominic Stanca, „Numai anii – pești argintii – nu se-ntorc/prin 
albia serii uscată acuma” (p.23), „Viața nu e decât un pustiu / 
Anii dorm sicriu lângă sicriu.”(p. 494) și „Trec anii-n cârd, lovind 
cu aripi moarte” (p.25). Poetul îi vede „înnodați/ ca fl ăcări de 
vânt într-o barbă de zeu” (p.43) și socoate că „Anii lungi cari au 
trecut pe-aproape/ mi-au lăsat cenușe pe pleoape” (p.495), „Anii 
se îngroapă/ jocul nicidecum” (p.404). Își vede anii ca „grăunțe 
scuturate” (p.503) și simte că „anii s-au dus cu strigăt”(p.430).

   Poetul vede “Cum zilele curg în nisip și nimic nu durează” 
(p.514), cum „Vecia sporește/ c-un pas aninat între azi și trecut” 
(p.44). cum „Târziul azi se schimbă-n ieri” (p.15). Constată 

„Cuvintele mele, mereu mai puține/ se opresc între azi, între mâine”. (p.15)
Pentru poet, “Sclipește clipa – strop de soare” (p.48), iar „clipele sună ca un 

ceasornic pe drum” (p. 61). „Un ceas de hârtie în scurgerea orelor/ picură leneșă salcia 
clipele... ”  (p.4). „Orele-fl ăcări își deapănă schimbul”  (p.64) și „Adulmecă ora nespuse 
cuvinte”  (p.62). „Numai de jur împrejur răsufl area tictacului simplu, tictacului pur ” 
(p. 24). Pentru Dominic Stanca, zorii  sunt „zvâcniți ca niște coame de mânji”  (p.17), 
iar diminețile plumburii sunt „site prin care ziua se cerne”  (p.30). „Ziua mirată inundă 
câmpia”  (p.15) și „se mută dinspre șes înspre vânt” (p.61). „Vântul sălbatic rănește 
amiaza” (p.21). Poetul se vede pe sine „ca un amiaz timpuriu, fugar,/ plin de mirări și 
de fl uturi” (p.20).

Poetul mărturisea: „Dintre cuvinte aleg înserarea” (p.18). Și într-adevăr 
nenumărate versuri îi sunt închinate. Spre exemplifi care cităm: „Ziua coboară smerit” 
(p.366); „Ning umbrele serii tăcut” (p.367); „Ziua se închide ca o fl oare în glastră” 
(p.11); „Brâul de aer al serii cădea/ rece pe tău” (p. 428); „Cu șuier albastru amurgul 
coboară” (p.11); „Acum din toate mai păstrez amurgul” (p.18)

Vede Noaptea ca pe „un fl utur/cu margine de ghiață” (p.125) sau ca pe „un liliac 
cu aripile sparte” (p. 437). O percepe „ca un țipăt imens” (434) și i se pare că „Noaptea  
sună” (p.345)

Dominic Stanca preferă toamna, dintre toate anotimpurile și i se pare că o și 
aude:

 „Sună întomnarea, sună/ peste toate urmele” (p.430) „Glasul toamnei din adânc 
se aude” (p. 440) „Își sună toamna primele fi reze” (p. 474) „Toamna  sună trist din 
faldurile ei” (p. 430)

Timpul, pe care Dominic l-a evocat în felurite moduri, nu a fost darnic cu el. 
Coasa lui Cronos l-a atins în plină maturitate creatoare. Și nu pot să nu amintesc că la 
15 ani scria:

„Aidoma cu cerul sânt/ Mă frâng peste-un imens pământ/ Mă cheamă vânt, 
m-alungă vânt/Am cincisprezece ani și cânt.”(p.440)

Iar peste ani prevedea:
„Mă sting treptat, treptat
Voi fi  curând un cer întunecat.” (p.33)

Sorana Georgescu-GorjanSorana Georgescu-Gorjan
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VIRTUTE

Acel ce un sonet a izvodit,
Precum şi cel ce a creat o mie
Au năzuit spre culmi de poezie
Şi-au pus în ele sufl et dăltuit.

Au intuit cereasca armonie – 
Trăirea ca vibraţie şi mit,
Cuvântul pus la locul potrivit
Să facă exprimarea veşnic vie.

Cât timp în lume geniul germinează
Dorinţa împlinirii este trează,
Innobilându-i formele deplin.

Şi, fi ecare-un univers în sine,
Va fi  să-ntrezărească noi destine
Acestui gen de logos cristalin.

Cât timp în lume geniul germinează.

 VIBRAŢII

Am modelat sonorităţi de clopot
În dialog solemn cu cerul sfânt – 
Cum sensurile-nchise în cuvânt
Esenţa vieţuirii noastre n-o pot

Surprinde în extaticul descânt;
Sub clipele în necurmatul ropot
Ascult al veşniciei tainic şopot
Şi îi fi xez virtuţile în cânt.

Vibraţii mai înalte şi mai joase
Cuprind încrâncenare şi angoase,
Dar nici în bucurii nu se dezmint.

Şi nu va trece, poate, niciodată
Povestea lumii astfel încifrată
În dangăte de bronz şi de argint.

Spre dialog solemn cu cerul sfânt.

MOARTEA POETULUI

L-a mistuit viaţa de muncă şi asceze
Şi-n ochii stinşi de-a pururi, pierdute, întârzie
Icoane din mirajul de sacră poezie
Ce-a fost în scurta-i viaţă prin el să lumineze.

A înghiţit neantul comori de fantezie.
Cel ce punea simţirea armonic să vibreze
Şi-a istovit şi harul şi simţurile treze
Iar gândurile noastre se pierd în erezie...

          Atâta bogăţie, sub veşnice lăcate – 
Se năruie-n oceanul uitării înecate
Tezaur de simţire, iscoditoare minţi.

Dar este şi miracol: trăirea mai palpită
În orişice podoabă de limbă izvodită,
Mirifi c modelată sub tâmplele fi erbinţi.

A înghiţit neantul comori de fantezie.

VIOLETA

Ai prins în părul blond o violetă
Ce se refl ectă-n ochii tăi senini
Şi joacă-n policandre de lumini
Privirea vinovată şi cochetă.

De braţu-mi răsfăţată te anini
Şi fi ece petală-amuletă
Destăinuie întreaga ei paletă
Din armonia zorilor marini.

Culorile vă sunt îngemănate – 
Splendoarea ta şi-a fragedei surate
Se împletesc acum într-un întreg.

Şi, ca prin unda unei ape clare,
Văd razele din astrul ce răsare...
Cu pasiune vreau să le culeg.

De braţu-mi răsfăţată te anini.

POEMĂ
Mariei Petrovici,

Nu prin statui te proslăvesc, femeie,
Căci n-am afl at materia astrală,
Nu doar să-ţi soarbă chipul de vestală,
Şi nobila simţire să-ţi redeie.

În sacra germinaţie costală
Ai absorbit scânteia Dumnezeie
Şi sufl etu-ţi plutind, ca alizee,
Înmiresmată dragoste exală.

Fiinţa toată-ţi sângeră-n iubire –
Soţie, mamă, sfântă dăruire
La tot ce viaţa palpitândă cere

În infi nite feluri să aspire,
Nu jinduind un strop de fericire,
Ci să aduci în lume mângâiere.

Fiinţa toată-ţi sângeră-n iubire.

SONETUL  ARMONIEI

O existenţă-n veşnică vibrare
Bogată în sonorizări native
Curgând pe infi nite portative
În cosmosuri umane şi stelare ...

În variate genuri şi motive,
Divin este amestecul ce-l are
Într-o perpetuă înnobilare
A magmelor inerte şi active.

Iar omul ca fi inţă şi natură
Îşi dăruieşte geniul şi concură
În son universal şi polifonic.

Prin om, Cerescul Ctitor şi Părinte 
Esenţa însăşi vrea să-şi reprezinte –
Impulsul prim a fost profund armonic!

În cosmosuri umane şi stelare ...

LEAGĂNUL

Înnobilat de patimă tresalt
Când îi visez imaginea întreagă –
Sub bolţile albastre se încheagă 
Splendori de pe tărâmul celălalt:

Câmpiile cu marginea pribeagă,
Coline căutând către înalt, 
Coroana cu montura de bazalt 
Şi apele ce-n zarişte le-ncheagă.

Şi de la mare până sus pe creste 
Natura-ntreagă geamănă ne este – 
Avem o rădăcină şi-un descânt.

Speranţa strămoşească reînvie.
Când seve noi pătrund această glie, 
Virtutea viitorului o cânt.

Avem o rădăcină şi-un descânt.

REVERIE 

Sub pleoapa grea lumina sângerează,
Minutele trec mute de visare,
Arareori neliniştea tresare
În pacea cristalină de amiază.

Mă pierd în infi nita lunecare,
Doar rădăcina vieţii mai e trează
Când simţurile toate delirează
Sfi dând realităţile precare.

Întrezărind o altă conjunctură
La steaua rătăcită şi obscură,
Cu un destin mai nobil şi mai darnic,

Nu mai răscumpăr axe verticale
Atâtor idoli răsturnaţi în cale,
Ce le-am adus ofrandele zadarnic.

Sub pleoapa grea lumina sângerează.

VINUL VECHI

Fantastic reînvie vremea-n gând
Cum frunzele s-au îmbătat de must
Şi dezmierdarea sacră o degust,
Miresme din livezi adulmecând.

Şi mă vrăjeşte freamătul vetust ...
Potop de gânduri mă inundă când,
Sub frunzele depuse ani la rând,
Chem timpul dus, asemenea lui Proust.

Emoţia o sorb ca vinul vechi –
Ecouri jinduite în urechi 
Mai poartă-n miez al clipelor nectar.

Mă tulbură trecutul aromit
Şi fi ecare toamnă e un mit,
Rubine pe o uşă de altar. 

Emoţia o sorb ca vinul vechi.

ÎNSTRĂINARE

O fi  o cursă pentru fi ecare?!
Adesea ursitorile sunt crude,
Te lasă in robia vanei trude – 
Puterile le simt tot mai precare.

Atâtea trenuri au trecut zălude…
Eu aşteptam expresul pentru care
M-am pregătit tot timpul de plecare.
Nimic în depărtări nu se aude…

Stau părăsit în staţia pustie,
Nu-i nimeni împrejurul meu să ştie
Ce trenuri se mai afl ă în orar.

De aş pleca cândva, cu orişicare,
Mi-aş pune poate steaua în mişcare…
Semnale se aud tot mai arar.

Stau părăsit în staţia pustie.

vasile mustațăvasile mustață
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Primul contact al omului primitiv cu focul s-a 
datorat trăsnetelor care au incendiat copacii şi soare-
lui care a aprins vegetaţia uscată sau vaporii de hidro-
carburi din afl orimente de ţiţei. Imaginea unui copac 
aprins de trăsnetul venit din cer a întemeiat credinţa că 
focul este de sorginte divină. Părerea a fost întărită de 
lumina nocturnă a fl ăcării. Vâlvătaia versatilă a generat 
ideea că focul este o fi inţă vie. Datorită trupului său 
imaterial, focul simbolizează chiar sufl etul nemuritor.  
Blând, violent, clocotitor, viclean, răzvrătit - focul ex-
primă zbuciumul sentimentelor. 

Pentru fi losofi i materialişti ai Greciei Antice, 
Leucip şi Democrit,  atomii sufl etului au aceeaşi formă 
cu ai focului, sunt sferici. Şi pentru Brâncuşi sufl etul/
spiritul (esenţa fi inţei) este un foc veşnic viu: „Orice 
lucru – fi inţă sau nefi inţă are un spirit. Atunci, la răs-
pântia meseriei mele, mi-am spus: acest spirit al su-
biectului trebuie să îl redau eu. Căci spiritul va fi  veş-
nic viu. Sau, dacă doriţi, ideea subiectului: aceea care 
nu moare niciodată... Ea creşte, în privitori, ca viaţa 
din viaţă. De la gândul acesta ajungi în chip fi resc la 
concluzia că nu amănuntul creează opera, ci ceea ce 
este esenţial... Am lucrat mult ca să găsesc modul prin 
care să mi se uşureze calea spre a afl a pentru fi ecare 
subiect forma-cheie, care să rezume cu putere ideea 
acelui subiect. Desigur că aceasta m-a dus spre o artă 
non-fi gurativă. Este un rezultat. Eu niciodată nu mi-
am propus: să uimesc lumea – printr-o trăznaie!... Am 
judecat simplu, aşa cum vedeţi, şi am ajuns la ceva tot 
simplu: la o sinteză care să sugereze ceea ce voiesc să 
reprezint. Am ajuns să scot din bronz, din lemn, şi din 
marmură acel diamant ascuns – esenţialul... (Aforis-
mul 79) /1/

Putem menţiona şi alte aforisme: „Muncind 
asupra pietrei, descoperi Spiritul – tăind în materie, 
măsura propriei ei fi inţe. Căci mâinile sculptorului 
gândesc întotdeauna şi urmăresc gândurile materialu-
lui.” (Aforismul 25) 

„...Artistul trebuie să ştie să scoată la suprafaţă 
fi inţa din interiorul materiei şi să fi e unealta care dă la 
iveală însăşi esenţa sa cosmică, într-o existenţă cu ade-
vărat vizibilă.”(Aforismul 18)

„...Sculptorul trebuie să îşi pună spiritul în ar-
monie cu spiritul materialului.” (Aforismul 19)

Focul a fost perceput foarte complex. Paleta 
interpretativă se desfăşoară de le cele mai banale apli-
caţii materialiste (pentru încălzirea căminului şi pre-
pararea hranei),  la cele mai înalte viziuni spirituale 
(Dumnezeu îi apare lui Moise ca un stâlp de foc). Vom 
urmări reveriile phirice în această ordine. 

Căldura focului a condus la imagini domesti-
ce. Focul potolit încălzea/încălzeşte peştera/locuinţa, 
producea/produce coacerea mâncării. 

În postura fl acării ce arde în cămin şi: coace, 
distruge, reînnoieşte/regenerează, purifi că/sublimează, 
focul a fost, în concepţia lui Bachelard /2/,  primul ele-
ment de reverie al omului. Complexul lui Empedocle 
(după numele celui care şi-a ales moartea aruncându-se 
în craterul vulcanului Vezuviu afl at în erupţie), denomi-
nează cea mai cosmică dintre morţi. Ipostaza domesti-
că a vulcanului este reprezentată de cuptorul de gătit. 
Brâncuşi avea un cult al preparării bucatelor specifi ce 
tradiţiei noastre ţărăneaşti. Şi-a construit singur soba 
din atelierul său locuinţă, la care pregătea sortimente 
culinare delicioase (sarmale, pui prăjit, mititei etc.) cu 
care îşi uimea prietenii în Impasse Ronsin nr. 11. 

Până să înveţe să aprindă focul, primitivul tre-
buia să-l întreţină cât mai mult posibil pe cel descoperit 
întâmplător. Această necesitate a condus la întemeierea 
unui cult al focului, a cărui supraveghere necesita  efor-
tul celor care îl întreţineau.  Mai târziu, după ce focului 
i s-au atribuit caractere zeieşti, în Roma Antică,  ves-
talele romane, provenite din fecioare caste,  au devenit  
preotesele focului veşnic viu.

Descoperirea aprinderii focului prin lovirea a 
două corpuri tari sau prin frecarea a două lemne a fost 
revoluţionară pentru omenire. Modul de aprindere al 
focului prin lovire a două pietre dure a avut probabil 
model natural în surpările de stânci şi bolovăniş. Şi 
cioplirea directă a pietrei, în sculptură provoacă uneori 
scântei. Senzaţia virilă a procedeului a fost resimţită de 

Brâncuşi când a  ales procedeul cioplirii directe care a 
determinat cotitura stilistică a artei sale.

Mai târziu, s-a constatat că anumite materiale 
(lemne uscate) se încing prin frecare şi pot aprinde fi re 
de iarbă uscată. Bachelard /2/ este de părere că aprin-
derea focului prin  mângâie/frecare precum şi şlefuirea 
obiectelor prin polisarea, cu ţesături adecvate, produce 
reverii intime şi amintiri domestice, iar  formele şlefu-
ite/lustruite devin oglinda care memorează şi refl ectă 
lumina. Despre procedeul polisării brâncuşiene şi des-
pre oglindirea ambientului în suprafeţele polisate am 
vorbit în capitolul Reveriile acvatice.

Focul pământului coace metale şi pietre preţi-
oase în retortele vulcanice subterane. Şi turnarea  meta-
lelor (bronzuri, oţeluri) produce capodopere sinonime 
ca efect cu cele provocate de pietrele preţioase.

Lui Jean Cocteau /2/, Brâncuşi lucrând la forjă 

i se pare un titan: “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 americance, ca pe 
nişte păsări (…)”. Iar Gaston Bachelard /1/ întăreşte 
afi rmaţia: „luptând cu dalta, ciocanul, nicovala, forja 
ne călim voinţa şi dobândim un destin cosmic, demiur-
gic – fi erăria subterană a lui Vulcan = imago mundi”. 
Forjarea metalelor în cuptor face din fi erar un demiurg, 
iar cântecul nicovalei pare al unei toace cosmice. Cali-
rea, ca rezultat (creşterea durităţii), reprezintă un feno-
men masculin, pe când apa în care se cufundă metalul 
încins, constituie partea feminină a procedeului.

La forjă, artistul confecţiona unelete de uz 
casnic/gospodăresc şi unele accesori pentru sculpturile 
sale (ochiul metalic  pentru medalionul sculpturii Să-
rutul etc). 

În psihanaliză, dragostea/sexualitatea domină 
viaţa omului. Creaţia artistică reprezintă un fel de pro-
creaţie spirituală. Inspiraţia şi dragostea conduc şi ele 
la reverii phirice. Focul sexual, fl acăra falică, dragostea 
pasională, instinctuală, focul închis în cămin, familial, 
domolit aparţin recuzitei   libido-ului. Pentru Novalis 
/2/: „iubirea ne dă aripi şi fl ăcări care ne transpun în 
patria noastră celestă.”

Focul exprimă şi zbuciumul sufl etesc. Sufl etul 
arde ca fl acăra unei lumânări /3/. Focul viu – Agnis (în 
mitologia indiană), poate fi : blând, violent, clocotitor, 
viclean, răzvrătit.

În fradiţia noastră populară, folcloristul Ion 
Muşlea menţionează tradiţia pastorală a focurilor vii 
(aprinse de Sfântul Gheorghe, dată ce marca începutul 
anului pastoral) al cărui fum proteja vitele de boli. Ma-
ria Golban menţionează: Focul lui Sâmedru (de Sfân-
tul Dumitru), Focul de Măcinici, Focurile de Joimari 
şi cel mai important pentru tradiţia creştină (binecu-
noscută lui Brâncuşi), Focul Învierii (de Paşti).

 În statuara brâncuşiană întâlnim numeroase 
portrete feminine, inspirate de focul dragostei. Doina 
Lemny /4/ a dedicat un capitol femeilor din viaţa lui 
Brâncuşi (“Femeile”: muze, prietene, amante).

Sculptorul a fost mereu tandru cu femeile şi 
adulat de acestea. Căutând esenţele, el voia să le culti-
ve şi sufl etul. Era curtenitor, le acorda atenţie deosebi-
tă, le explica despre artă în general şi despre sculptura 

sa în special. Despre legăturile sale amoroase păstra 
o totală discreţie. Femeile din viaţa lui Brâncuşi i-au 
fost:  muze, prietene ori amante.                      

a). Muze:
- baroneasa Renée Irana Franchon care îi cere 

artistului să-i realizeze portretul, pentru care îi pozează 
deseori, dar  Brâncuşi nu va face un bust ci o serie de 
capete culcate, Muzele adormite.

- Léonie Ricou (al cărei prim soţ a fost am-
basadorul Franţei în China), nu-i poza, iar Brâncuşi îi 
face un portret extrem de stilizat;

- Domnişoara Pogany, de care Brâncuşi era 
îndrăgostit, dar care păstra distanţa (între era şi o dife-
renţă mare de vârstă);

- Agnes Eugen Mayer, căreia  îi face un portret 
sofi sticat.

b). Prietene: Otilia Cosmuţă, surorile Codrea-
nu, ucenicele Miliţa Pătraşcu şi Sanda Kesler,  picto-
riţa Natalia Dumitrescu  şi toate vizitatoarele (scrii-
toare, balerine, pictoriţe etc);

c). Amante:
- Pictoriţa Titina Bărbulescu, prezenţă obiş-

nuită în atelier, în perioada 1912 – 1913 (lui Walter 
Pach, care vine des la atelier pentru alegerea opere-
lor pentru expoziţia de la Armory Show din 1913, i-o 
prezintă drept verişoară);

- Eileen Lane, cu care are o scurtă (dar in-
tensă) aventură în 1922, când o aduce şi în România, 
după care ea pleacă  în SUA şi se mărită în anul ur-
mător;

- Marthe Lebhnitz pe care o angajează ca se-
cretară şi-i scrie scrisori focoase de dragoste când e 
plecat în SUA cu expoziţiile (1926). Brâncuşi vrea să 
publice un volum epistolar de dragoste cu scrisorile 

lor, ilustrat de el , povestea lor o intitulează cu numele 
de alint: Tonton şi Tantan;

- Florence Meyer (dansatoare până când a 
avut un accident la picior), una din cele  trei fi ice ale 
doamnei Agnes Meyer), care l-a inspirat pe Brâncuşi 
în lucrarea Foca/Miracolul şi căreia Brâncuşi i-a redat 
încrederea şi pofta de  viaţă când ea voi să se sinucidă, 
dezamăgită în dragoste;

- Pianista Verra  Moore  (născută în  Noua 
Zeelandă),  cu care are un copil, John Moore, pe care 
Brâncuşi nu-l va recunoaşte nicidată, cu toate acestea, 
Vera nu se supără.                     

În mitologia Greacă, focul a fost furat de la 
zei, de către Prometeu şi dăruit oamenilor, motiv pen-
tru care a fost pedepsit. Brâncuşi a portretizat acest 
erou mitologic, închizându-i chipul într-un ovoid, sim-
bolizând astfel noul „început de lume” pentru omenire, 
marcat de furarea focului sacru, divin. Tretie Paleolog 
e de părere că Brâncuşi intenţiona să adauge Ansam-
blului monumental de la Târgu-Jiu şi alte sculpturi, 
printre care un Prometeu uriaş, din capul căruia ţâşnea 
fulgerul minţii. /5/ 

Focul/lumina cunoaşterii ne apropie de divin. 
Coloanele fără sfârşit ale lui Brâncuşi simbolizează 
atât urcarea sufl etelor la cer, dar şi pe Dumnezeu ca o 
coloană de foc/lumină. Ansamblul monumental de la 
Târgu-Jiu, dezvăluie sensul existenţei umane, acela al 
căutării, descoperirii şi contopirii spirituale cu Dum-
nezeu, cale care reprezintă ieşirea din Labirintul unei 
vieţi pierdute/haotice: „Nici nu vă puteţi da încă seama 
de ceea ce vă las Eu. Căutarea primitivului în artele 
plastice se îngemănează cu o căutrae a Simplităţii. Pen-
tru ca acea Coloană fără sfârşit să se poată înălţa spre 
ceruri, trebuia să fi e jertfi t vineva. Daedalus, 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 indian, 
nemaiînţelegând cum să ademenesc peste ele, lumina. 
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 mar-
mură, care trebuia să copleşească Măiestrele... Aceste 
opere, ca să poată să se înalţe, implorau o libertate de-
plină; şi atunci, am avut revelaţia cum să evadez din 
Labyrinth... M-am sacrifi cat întotdeauna pe mine în-
sumi. Mi-am lăsat dalta şi ciocanul – şi am şlefuit ma-
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teria 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. Libere – ele erau mereu 
altfel iubite de oameni, ele însele mereu altfel iubind.

Dar operele nu ajung niciodată la o desăvârşi-
re completă, pentru că însăşi materia nu este desăvârşi-
tă.” (Aforismul 169) 

În Templul Eliberării Sufl etului de Corp, pro-
iectat pentru maharadjahul Yeswant Rao Holkar din In-
dor, raza coborâtă din cer, la zenit, transformând într-o 
vâlvătaie Pasărea în spaţiu din bronz polisat, părea că 
transmite ideea contopirii sufl etului omenesc, eliberat 
de chingile terestre  (simbolizat prin refl exele Păsării), 
cu divinitatea (raza solară). Am prezentat acest aspect 
în capitolul  Reverii aeriene/ascensionale.

Pământul şi apa sunt feminine (germinative), 
aerul şi focul, masculine (raţionale). Focul şi apa sunt 
antagonice. 

În STRUCTURILE ANTROPOLOGICE ALE 
IMAGINARULUI /6/, Gilbert Durand menţionează că 
focul dreptăţii, pedepsitor şi cavaleresc este caracteris-
tic regimului diurn al imaginii.

Gaston Bachelard subliniază ascensionalitatea 
fl ăcării. „Afl ată pe masa celui singuratic, fl acăra lumi-
nării pregăteşte reveriile verticalităţii. Flacăra este ver-
ticală, vitează şi fragilă. O adiere tulbură fl acăra, dar 
ea renaşte, căci forţa ascensională îi restabileşte presti-
giul. Flacăra arde înalt şi purpura ei se cabrează, spune 
un vers de Trakl. Flacăra este verticalitate locuită. Ori-
cine visează în preajma fl ăcării ştie că ea este vie şi îşi 
sporeşte verticalitatea prin refl exe sensibile”/4/ 

Şi tot Bachelard afi rmă: „Este o substanţă care 
arde şi o continuă emanaţie de corpusculi solari care, 
datorită mişcării soarelui şi aştrilor, fi ind într-un fl ux şi 
refl ux perpetuu, umplu întregul univers. Respirăm într-
un aer astral, particulele subsolare ne pătrund în trup, 
care le exhlează....” /2/.

 Muzele adormite brâncuşiene par pierdute în 
reveria produsă de focul molcom/liniştitor. Măiestrele 
parcă visează şi ele. Păsările în văzduh, în ipostaza de 
păsările-sufl et sau de sclipiri ale spiritului, par expresi-

ile focului avântat/tumultos.
Focul care distruge şi reînoieşte, Pasărea 

Phönix, ilustrează mitul eternei reântoarceri. Această 
interpretare este vizată de exegeţii care văd în Coloana 
fără sfârşit o coloană verticală de sicrie romboidale. 
De asemenea, Pasărea în văzduh din Templui Elibe-
rării dispare în vâlvătaie şi devine sufl et pur pentru o 
nouă reîncarnare /7/.

Focul, lumina şi aurul simbolizează spiri-
tul. Cu ajutorul focului, alchimiştii încercau să obţină 
transmutaţia tuturor substanţelor în aur. Intenţia era 
mai mult spirituală, alchimiştii căutând să obţină „pia-
tra fi losofală”, adică „tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa 
fără de moarte.” Alchimic, focul închis în metale sim-
bolizează sângele sau sufl etul lor. În alambic/furnal/
creuzet, focul sublimează,  impurităţile cad la fund. 
Focul fără fum, considerat cel mai pur, reprezintă o ilu-
minare. Cristian Robert-Velescu dedică o carte întreagă 
viziunii alchimice brîncuşiene. /8/

Bachelard subliniază că reveriile elementelor 
coduc spre o viziune alchimică asupra lumii în care 
universul întreg este viu, un alambic în care tranziţia 
între regiuni este posibilă. În creuzet elementele pri-
mordiale se amestecă, şi în procesul coacerii se puri-
fi că, impurităţile cad la fund, cristalizează şi coboară, 
elementele purifi cate urcă, sensul evoluţiei este prurifi -
carea: metalele simbolizează pământul, mercurul – me-
tal lichid conţine un foc perfect care-l ţine fl uid, sarea 
– o reţea cristalină indestructibilă. Focul încălzeşte şi 
topeşte metalele, ele devin apa alchimică, sublimează, 
evolueză arzând erele geodezice şi devin aur pur care 
are o tentă spirituală- lumina, refl ex, eter. Pentru Pla-
ton, universul nostru este un cosmos organizat din cele 
patru elemente iar alchimistul îl reface în miniatură. 
Brâncuşi a căutat şi el în formele sale secretul alchimiş-
tilor: „Săpând necontenit fântâni interioare eu am dat 
de izvorul vieţii fără bătrâneţe. Aşa este arta: tinereţe 
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.” (Aforismul  61)

Filosoful francez conchide: „Să iei în posesie 
lumea prin mijlocirea celor patru elemente ale sale în-
seamnă să te institui ca demiurg, ca semizeu.” 

Trăirea intensă a  reveriilor  mate-
riei l-au condus pe Brâncuşi spre doctrina 
naturalităţii, ca fi losofi e specifi că de viaţă: “Să dai sen-
zaţiile 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 miraco-
lulei etern, este ceea ce arta îşi doreşte. Şi a realiza ace-
asta, 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 frumosu-
lui.” (Af. 122)

Despre doctrina naturalităţii la Brâncuşi vom 
vorbi în capitolul următor.

Lucian GRUIA

NOTE:
 1. Toate aforismele lui Br\ncu;i au fost pre-

luate din volumul: Constantin Zărnescu – AFORIS-
MELE ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI (Ed. Scrisul 
Românesc, Craiova, 1980);

2. Gaston Bachelard – PSIHANALIZA FO-
CULUI (Ed. Univers, Bucureşti, 2000);

 3. Gaston Bachelard – FLACĂRA UNEI 
LUMÂNĂRI (Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994);

 4. Doina Lemny - CONSTANTIN BRÂN-
CUŞI (Ed. Junimea, Iaşi, 2005);

5.Tretie Paleolog – DE VORBA CU BRÂN-
CUŞI DESPRE „CALEA SUFLETELOR EROILOR”  
Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1976;

 6. Gilbert Durand – STRUCTURILE AN-
TROPOLOGICE ALE  IMAGINARULUI (Ed. Uni-
vers, Bucureşti, 1977);

7. Lucian Gruia - MOMENTUL REVELA-
ŢIEI ÎN TEMPLUL RÂNCUŞIAN AL ELIBERĂRII 
(de ar fi  fost să fi e…)  (Editura “Double P Press Pro-
duction” Baia Mare, 2004);

8.Cristian Robert-Velescu – BRÂNCUŞI AL-
CHIMIST (Ed. Editis, Bucureşti, 1996).

Criticul şi cercetătorul literar Monica Grosu 
a absolvit Facultatea de Litere, Filosofi e şi Istorie a 

Universităţii de Vest din Timişoara (secţia Română-
Engleză), susţinând în anul 2008 doctoratul cu teza Petru 
Comarnescu – monografi e, la Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia. În prezent, este profesoară de limba 
şi literatura română la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” 
din Sebeş.

Volumul intitulat LECTURI ÎN OGLINDĂ 
/1/, reuneşte recenziile autoarei (scrise în perioada 
2008-2010), şi publicate în reviste de prestigiu: Viaţa 
românească, Luceafărul de dimineaţă, Vatra, Portal-
Măiastra, Observator cultural, Discobolul, Pro Saeculum, 
Cetatea culturală etc. Din acest motiv, Monica Grosu 
afi rmă că această carte s-a scris oarecum singură. În 

analizele critice publicate, comentatoarea nu şi-a propus 
să stabilească ierarhii literare – totdeauna păguboase (atât 
sub aspectul contestării criteriilor alese, cât şi supărărilor 
provocate autorilor mai puţin elogiaţi). Evitând reacţiile 
polemice, autoarea îşi structurează cartea în următoarele 
patru capitole:  

1. Sub vârtejul vremurilor. Memorii, jurnale, 
convorbiri; 

2. Tandreţea cărţilor sub abajur. Proza;
3. Zbor pe cerul poeţilor. Volume de versuri;
4. Timp rotit în lecturi. Studii şi cercetări.
Între cărţile de memorialistică, Monica Grosu 

se opreşte asupra unora extrem de incitante, semnate de 
Adrian Marino, Alex Ştefănescu, Constanţa Buzea, Ion 
Brad, Aurora Liiceanu care resuscitează reacţii umorale 
neprincipiale ale unor mari scriitori români (memoriile 
lui Adrian Marino), precum şi viaţa domestică a unor 
personalităţi celebre din viaţa noastră culturală (Adrian 
Păunescu, Gabriel Liiceanu etc). Pentru a nu nedreptăţi pe 
nimeni, celelalte cărţi recenzate aparţin următorilor autori: 
Ion Vianu, Raluca Sterian-Nathan (nepoata pictoriţei 
Margareta Sterian), Alexandru Dumitriu, Gheorghe Jurcă, 
Vistian Goia şi Ironim Muntean. 

În capitolul dedicat cărţilor de proză sunt 
comentaţi următorii scriitori: Dinu Pillat, Steve Sem-
Sandberg – Ravensbrück, Horia Ursu, Cornel Nistea, 
Alexandru Vlad, Lucian Bâgiu şi Gheorghe Jurcă. 

Dintre cărţile de poezie sunt comentate cele 
aparţinând următorilor zburători: Ion Zubaşcu, Aurel 
Pantea, Ion Brad, Dumitru Cerna, Gheorghe Dăncilă, 
Felicia Colda, Marius Ţion, Anatol Covali şi Ion Kamla.
             Cărţile comentate în capitolul  Studii şi cercetări 
le voi numi în întregime pentru a sublinia temele foarte 
interesante abordate de autorii acestora: Mircea Popa – 
Lucian Blaga şi contemporanii săi (Casa Cărţii de Ştiinţă, 
Cluj-Napoca, 2007); Zenovie Cârlugea – Solstiţiul 
Sânzienelor (Ed. Măiastra, Târgu-Jiu, 2010); Dumitru 
Cerna – Panait Cerna, scepticul luminos (Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009); Maria Vaida – Gheorghe 
Pituţ sau ochiul şi noaptea (Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 2009); Olga Morar – Literatura română 
pentru copii până la 1940 (Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 
2009); Maria Cordoneanu – Ion Brad în oglinda criticii 
(Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2009); Graţian Cormoş 
– Femei în universul concentraţionar din România 
(1945-1989), Ed. Argonaut; Cluj, 2009 şi Eugen Negrici 
– Iluziile literaturii române (Ed. Cartea Românească, 
București, 2008). 

Nu întâmplător LECTURILE ÎN OGLINDĂ ale 
Monicăi Grosu încep şi se închid cu două volume care 
au stârnit furtuni în exegeza noastră literară: VIAŢA 
UNUI OM SINGUR (Ed. Polirom, Iaşi, 2010), de Adrian 
Marino  şi ILUZIILE LITERATURII ROMÂNE (Ed. 
Cartea Românească, Bucureşti, 2008), de Eugen Negrici. 
Ele dau seama asupra modului în care înţelege autoarea să 
realizeze comentarii literare. Cronicile trebuie să fi e cât 
se poate de obiective, raţionale, să evidenţieze valorile 
estetice, excluzând atacul la persoană, cât şi atitudinile 
partizane interesate, care se practică în bună măsură 
astăzi, când normalitatea demersului critic tinde să devină 
o excepţie. 

Critica de întâmpinare, recenziile şi cercetările 
Monicăi Grosu derivă din  bucuria dezinteresată a lecturii. 

Nici un amănunt semnifi cativ nu scapă analizei 
pertinente a autoarei.

Prin selecţia făcută, Monica Grosu realizează şi 
un act reparatoriu faţă de scriitorii provinciei. Majoritatea 
autorilor analizaţi sunt ardeleni neglijaţi nejustifi cat de 
comentatorii literari din capitală (care şi-au uitat obârşiile). 

Lecturile Monicăi Grosu sunt refl ecţii subiective 
care vizează obiectivitatea (atât cât se poate) în oglinzile 
unor lecturi nedeformate. Cine nu ar vrea să se refl ecte 
într-o astfel de oglindă? 

Lucian GRUIA

1. Monica Grosu – LECTURI ÎN OGLINDĂ 
(Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2010)

Lecturi în oglinda sufletuluiLecturi în oglinda sufletului
Monica Grosu
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Ursitoarele i-au hărăzit scriitorului 
Alexandru Anca, născut la 13.06.1922 în 
municipiul Dej, judeţul Cluj, calitatea de 
martor al unor evenimente istorice drama-
tice. 

Tripticul monumental reuneşte 
mărturia autobiografi că şi romanul rea-
list, sub semnul adevărului,  într-o proză 
transfrontalieră. Primul volum, DESTIN 
ARDELENESC (Ed. “Clusium” din Cluj 
Napoca, 2001) se deschie cu prezentarea 
arborelui genealogic al familiei Anca, ur-
mat de retrăirea copilăriei şi adolescenţei 
autorului, în atmosfera patriarhală a oraşu-
lui natal, în care naţionalităţile conlocui-
toare trăiau în armonie (români, unguri, 
evrei, armeni, ţigani etc.), până la înce-
putul celui de-al Doilea Război Mondial 
când rasismul a distrus aceasta frumoasă/
normală convieţuire. După Diktatul de la 
Viena (30.VIII.1940), omul devine o rotiţă 
în mecanismul strivitor al războiului. Vo-
lumul menţionat constituie o emoţionantă 
mărturie a tragediei românilor şi a evrei-
lor din Ardealul de Nord, sub ocupaţia 
horthystă, cu valoare de document isoric. 
Autorul face studii de drept la Cluj-Napo-
ca între anii 1940 – 1944 şi colaborează 
la “Tribuna Ardealului”, unicul cotidian 
în limba română apărut în teritoriul cedat 
prin Diktatul de la Viena.

După anunţarea întoarcerii fron-
tului (23 august 1944), autorul revine la 
Dej în aşteptarea momentului eliberării. 
Aici, în jurul datei de 20 septembrie 1944, 
primeşte ordinul de încorporare în armata 
Ungară, dar nu se prezintă. Destinul însă 
hotărăşte altfel. Este prins acasă de echi-
pele de recrutare organizate în pripă de au-
torităţile afl ate în retragere.

Calvarul acestei întâmplări se va 
sfârşi abia peste doi ani, după ce şcoa-
la tinerilor afl aţi în curs de instruire, sub 
conducerea ofi ţerilor unguri conştienţi că 
trebuie să-şi salveze pielea, traversează 
Ungaria, Cehia, Germania (până la graniţa 
cu Danemarca unde îi prinde sfârşitul răz-
boiului), apoi urmează odiseea repatrierii 
şi în sfârşit,  în octombrie 1946, se întoarce 
acasă.

Lucrează ca ziarist la cotidianul 
PCR „Scânteia” unde o cunoaşte pe fru-
moasa Erna, cu care se va însura la data de 
14.X.1950, alcătuind o familie exempla-
ră prin solidaritate, armonie şi dragoste. 
Această căsătorie le va oferi un refugiu, 
o oază de linişte, intimitate, înţelegere şi 
sprijin, noi rosturi şi bucurii prin venirea 
pe lume şi creşterea copiilor, într-o lume 
din ce în ce mai cenuşie, mai supusă priva-
ţiunilor şi pierderii speranţei în viitor.  

În urma fi nalizării unei noi anchete 
politice, pe motiv că tatăl său a fost con-
siderat chiabur şi bănuit de spionaj anglo-

american, Alexandru Anca este eliminat 
şi din redacţia ziarului Scânteia” şi apoi 
exclus din rândurile membrilor P.C.R. (în 
1954). Colaborează totuşi, în acei ani grei, 
cu poezii la revistele: ”Tribuna”, “Fami-
lia”, “România literară” şi „Luceafărul”.

Următorii ani va lucra la Staţia de 
radioemisie Herăstrău, perioadă în care fa-
milia Anca va sărbătorii naşterea celor doi 
fi i ai lor: Octavian şi Tiberiu. În atmosfera 
generală de degradare a regimului ceau-
şist din anii optzeci, originea evreiască a 
mamei lor a dat celor doi fi i şansa de a-şi 
încerca norocul în Israel. Dorul de copii şi 
nepoţi, ai căror număr a crescut între timp, 
dorinţa de a le fi  în ajutor, i-a determinat 
pe soţii Anca, împreună cu mama Ernei, 
alintată Mamaia, să-i urmeze la sfârşitul 
anului 1988 în „Ţara Făgăduinţei”.

Dacă DESTINUL ARDELENESC 
este un document istoric, despre o peri-
oadă dramatică din istoria Transilvaniei 
de Nord, DIN BUCUREŞTI ÎN ŢARA 
FĂGĂDUINŢEI (Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2004)  se metamorfozează într-o 
cronică de familie, având drept fundal pa-
norama socială a societăţii româneşti din 
timpul regimului „comunist”, din cea de a 
doua parte a secolului XX.

În acest al doilea volum al trilogi-
ei, Alexandru Anca descrie nedreptăţile, 
necazurile şi greutăţi-
le îndurate de familia 
sa, până la strămuta-
rea  din România în 
“Ţara Făgăduinţei” 
(perioada anilor 1960 
– 1988). Şi astfel, cel 
care s-a zbătut cu tot 
trup şi sufl et să se în-
toarcă acasă (prin la-
gărele de repatriere 
anglo-americane) este  
determinat să-şi pără-
sească patria.

Să nu uităm că 
pentru un ardelean ni-
mic nu e mai trist decât 
dezrădăcinarea…

Pentru acestă 
carte, Alexandru Anca 
a primit în ţara de 
adopţie, premiul pen-
tru cultură şi artă “Ian-
culovitz”, pe anul 2005, menţionându-se 
pe diplomă: “ Alexandru Anca: O pove-
ste de familie începută cu volumul DE-
STIN ARDELENESC (2001). Drumul 
de la Bucureşti la Beer-Sheva, pregătirile 
de plecare, întâlnirea cu copiii şi nepoţii 
stabiliţi în Israel şi adaptarea la situaţia de 
noi veniţi DIN BUCUREŞTI ÎN ŢARA 
FĂGĂDUINŢEI (2004). O cronică 
adevărată descrisă cu mult farmec şi sin-
ceritate.” 

ÎN UMBRA MĂSLINILOR (Ed. 
Limes, Cluj-Napoca, 2010), încheie trilo-
gia fi ind paradigmatică în ceea ce priveş-
te adaptarea în noua lor patrie, nu numai 
pentru membrii familiei,  dar şi pentru toţi 
noii veniţi din România. Scrierea volu-
mului a fost incertă datorită bolii grave şi 
misterioase a autorului, o tumoră care i-a 
afectat vertebrele 2 şi 3 cervicale, de care 
a scăpat după un tratament cu radiaţii, fi -
ind nevoit să reînveţe mersul şi scrisul. În 
timpul convalescenţei a fost mereu lângă 
el, îngrijindu-l şi îmbărbătându-l, devotata 
sa soţie.

Perioada analizată în acest ultim 
volum al trilogiei, anii 1989 – 2007, este 
marcată de avatriile familiare ale băieţilor 
familiei Anca, divorţurile acestora şi refa-
cerea căsniciilor lor.

În perioada 1996-1997 familia este 
greu încercată prin moartea mamei Ernei 
(optimistă, balsam pentru sufl etele interlo-
cutorilor, bucătăreasă proverbială) şi a lui 

Sabin,  băiatul cel mai mare al lui Octavian 
(excepţional înzestrat intelectual, dar scă-
pat de sub control). Drama morţii lui Sa-
bin, în condiţii neelucidate deplin, va mar-
ca destinul familiei Anca pentru tot restul 
vieţii, şi a fost hotărâtore pentru scrierea 
ultimului volum al trilogiei.

Forte interesante pentru cititoriii 
noştri sunt capitolele dedicate organizaţi-
ilor evreilor plecaţi din ţara noastră, în ac-
tivăţile cărora s-a implicat şi familia Anca, 
la început în cele ale  asociaţiei H.O.R., cea 
mei veche şi mai largă organizaţie a origi-
narilor din România, înfi inţată cu scopul 
de a-i ajuta pe noii veniţi să se integreze în 
noua lor patrie. Anca Erna a fost principa-
la iniţiatoare şi mobilizatoare la renaşterea 
fi lialei H.O.R. din Hadera, la realizările ei 
(serate, excursii, participări la manifestări 
culturale, inclusiv înfi inţarea unei biblio-
teci cu sute de volume, redeşteptând gustul 
lecturii în limba română la persoane care 
nu mai citiseră o carte de când au plecat 
din ţară). Despre aceste activităţi ea a pu-
blicat zeci de articole şi reportaje în „Viaţa 
Noastră”, cel mai vechi cotidian în limba 
română din Israel. În perioada 1990 – 2010 
apăreau în Israel, în limba română, două 
cotidiene, cinci reviste săptămânale şi una 
lunară („Minimum” – de excelentă cali-
tate intelectuală). Din cauza difi cultăţilor 

fi nanciare, recent au 
dispărut două săptă-
mânale, iar cotidienele 
au devenit săptămâna-
le. Familia Anca a co-
laborat la aceste publi-
caţii, cât şi la periodice 
de interes local, distri-
buite gratuit, editate 
de fi lialele H.O.R.   

Cea mai puter-
nică acţiune a origi-
narilor din România 
(care număra cca 400 
000 de persoane) a 
constituit-o înfi inţa-
rea la începutul anu-
lui 1999 a unui partid 
propriu şi s-a datorat 
iniţiativei personale a 
tânărului inginer-pro-
fesor Adrian Ioinovici 
(născut la Moineşti). 

Primită la început cu entuziasm pe „uliţa 
românească” iniţiatorul a reuşit să depună, 
pentru prima dată în istoria Israelului, o 
listă proprie de candidaţi la alegerile parla-
mentare, sub numele de „Partidul de Cen-
tru Pentru Progres” (P.C.P.P.). Din păcate, 
contestată de alte organizaţii integraliste, 
decimat de orgolii şi rivalităţi personale, 
partidul românesc a eşuat lamentabil la 
alegerile din 17 mai 1999, obţinând doar 
câteva mii de voturi.

 Un moment emoţionant prezentat 
în carte îl constituie sărbătorirea în anul 
2000 a împlinirii vârstei de 90 de ani de 
către marele rabin Dr. Alexandru Şafran, 
cel care s-a afl at în fruntea comunităţii 
evreieşti în anii celui de.al Doilea Război 
Mondial, reuşind prin lupta sa eroică să 
împiedice aplicarea „soluţiei fi nale” în Ro-
mânia (care prevedea deportarea şi exter-
minarea în lagărele morţii naziste a peste 
trei sute de mii de sufl ete. 

Anul 2000 a constituit un prilej de 
mare bucurie pentru soţii Anca, întrucât 
aceştia au sărbătorit nunta de aur. 

Peregrinările familiei Anca ilus-
trează odiseea omului modern, care, în 
fond reprezintă, după cum menţionează 
Mircea Eliade, o călătorie iniţiatică ce se 
desfăşoară, dincolo de spaţiul geografi c, 
în interiorul sufl etului nostru. E o călăto-
rie spre esenţa fi ecăruia, spre descoperirea 
sinelui autentic, stare catharsică pe care 
Eminescu o enunţa, în ultimul vers al Odei 

în metru antic, astfel: „Pe mine, mie, re-
dă-mă!” Şi ultimul capitol al cărţii este 
dedicat întoarcerii în Dejul natal, unde au-
torul îşi lansează volumul de versuri DIN 
PRIMĂVARĂ PÂNĂ-N TOAMNĂ, scris 
în tinereţe şi publicat de mine, păstrătorul 
manuscrisului, în anul 2007. După întoar-
cerea la Hadera, Alexandru Anca  şi-a în-
cheiat cu mulţumirea revederii plaiurilor 
natale, trilogia. Sufl etul său a rămas însă în 
casa părintească în care s-a născut şi hoi-
năreşte prin livada mirifi cei sale copilării. 
Trilogia se încheie cu următoarele cuvinte: 
„Dacă în umbra măslinilor se pot împlini 
visuri şi petrece miracole, viaţa nu e scuti-
tă nici aici de căderi şi înfrângeri dureroa-
se ale căror răni nu se vor închide poate 
niciodată. Amintirile din aceste pagini, 
scrise cu bătăile inimii, nu şi-au propus 
alceva decât să mărturisească urmaşilor şi 
celor doritori să le citească, despre bucuri-
ile şi amarul celor trăite sub semnul unor 
nemiloase vremi.”

*
*     *

Acum, la încheierea trilogiei, pu-
tem desprinde câteva concluzii.

Primul volum, DESTIN ARDELE-
NESC, are valoarea unui document istoric, 
cuprinzând

mărturii inedite privind viaţa din 
Ardealul de Nord din timpul ocupaţiei 
horthyste. La apariţia cărţii, 

istoricul clujan Gheorghe I. Bodea 
spunea:  “Mărturia din această carte rămâ-
ne una exemplară. 

Alexandru Anca este călăuzit tot 
timpul de o judecată limpede; el nu vrea să 
mărească răul şi vrajba 

în lume. Poate tocmai de aceea cele 
povestite tulbură şi răzvrătesc.”

Următoarele două volume: DIN 
BUCUREŞTI ÎN ŢARA FĂGĂDUINŢEI 
şi ÎN UMBRA MĂSLINILOR, descriu 
avatariile dezrădăcinării familiei Anca din 
solul românesc şi strădaniile adaptării la 
noile condiţii de viaţă din Israel. 

Viaţa fi ecăruia dintre noi poate 
deveni un roman dacă ai talent literar ca 
s-o povesteşti. Alexandru Anca şi-a creat 
un stil propriu bazat pe limpezimea expri-
mării, detaşarea înţeleaptă cu care priveşte 
evenimentele şi sinceritatea totală. Tonul 
refl exiv, frazele ample şi aliteraţiile cap-
tivează cititorul. Despre trilogia autorului 
s-au exprimat numeroşi scriitori, dintre 
care Robert Schwartz a pus punctul pe i: 
„Alexandru Anca şi-a scris biografi a cu 
migala adevărului. Şi ea nu reprezintă nu-
mai biografi a sa ci saga ardelenilor români 
urgisiţi de istorie (...) Dintre toţi străbunii 
noştri, Alexandru anca ne-a lăsat cea mai 
valoroasă amintire: o Biblie de familie...” 

Lucian GRUIA

ALEXANDRU ANCA

TRILOGIA AUTOBIOGRAFICA
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Se știe că de nenumărate ori limba nu 
reușește să meargă întocmai pe urmele 
gândului nu neapărat din cauza propriilor 
neputințe, ci fi indcă gândul are 
inconsecvențele, limitele și comoditățile 
lui în a o determina. De pildă, ceea ce pen-
tru gândirea profundă românească este, la 
Noica, devenire întru Ființă, la Heidegger 
este Das An-wesen (Ființa ajunsă la pro-
pria-i prezență), concepte care nu se supra-
pun întocmai. Das An-wesen presupune 
pentru gândirea germană și Das Insi-
chruhen (odihnirea în Sine) și Das Insi-
chstehen (situarea în Sine), ceea ce abia 
proximativ se apropie, în românește, de 
tihnă, respectiv de a fi  in Firea sa.Așadar, 
suntem în fața unei probleme de conceptu-
alizare care tinde când către adâncime 
când către întindere și aceasta fi indcă, în 
cele din urmă orice concept este ceva mai 
mult decât suma atributelor sale. În ciuda 
strădaniilor psihologilor de a stabili mode-
lul mediu uman de tip social în care să se 
regăsească în esența lor și orientalul și oc-
cidentalul, și neozeelandezul ca și britani-
cul sau francezul, diferențele nu pot fi  anu-
late cu ușurință atâta vreme cât și unii și 
alții au la temelia credințelor și acțiunilor 
reprezentări care produc determinări dife-
rite. Fiecare dintre acești indivizi concep-
tualizează aproape la fel de larg, în sensul 
că ei se pot referi la aceleași categorii  
(obiecte, însușiri, stări, acțiuni) ‒ ca 
denominație‒, dar nu vor reuși în egală 
măsură să le identifi ce tot atâtea atribute. 
De aceea pentru un indonezian sau un ma-
laezian viață se traduce în kehidupan, în 
franceză este la vie, în engleză life, iar în 
germană leben și nici atributele sau notele 
care fac conținutul noțiunii nu sunt întruto-
tul identice. Diferențele se văd totuși în 
expresii, apoi în atitudinea față de viața ca 
atare, în credințele care însoțesc conceptul 
și nu în cele din urmă în afectivitate, în 
voință, în imaginație, în consecvența prin-
cipiilor morale. Unele automatisme în ges-
turi, în gândire, în acțiune, în comunicare‒ 
sub aspectul ei sintactic‒ fac și ele obiectul 
diferențierilor de conceptualizare. Într-o 
lucrare postumă a lui Claude Lévi-Strauss 
(L`Anthropologie face aux problèmes du 
monde moderne, Éditions du Seuil, 2011; a 
se vede și versiunea românească, Ed. Poli-
rom, Iași, 2011), se vorbește despre 
tendința niponilor de a face unele lucruri 
invers decât le-ar face un occidental. De 
pildă, pentru un japonez e mai la îndemână 
să spună revin imediat, când merge să-și 
cumpere ziarul, în timp ce un londonez ar 
spune în aceeași situație ies puțin. Din 
punctul de vedere al științelor comunicării, 

cele două propoziții sunt echivalente și lip-
site de interes, pentru un etnosof însă lu-
crurile devin deja incitante.Wilhelm von 
Humboldt, în lucrarea lui fundamentală 
Über die verschiedenheit des menschlichen 
sprachbaues und ihren einfl uss auf die 
geistige entwicklung des menschen-
geschlechts (Berlin, 1836), în același con-
text etnologic, observa că „asupra limbii 
acționează evident nu doar dispoziția ori-
ginară a specifi cității naționale, ci și orice 
schimbare produsă de timp în orientarea 
interioară” (§203). Și tot el nota în aceeași 
lucrare că popoarele puternice, în special 
cele occidentale, au putut să-și croiască 
orizonturi noi în toate laturile spiritului, 
dar și ale caracterului lor. În discuție intrau 
în proporții diferite sentimentul religios, 
cel războinic și cel poetic, capabile să 
infl uențeze decisiv nu numai conceptuali-
zarea, ci și sistemul lingvistic în sensul de 
idiom. În Orient, o combinație reușită între 
acești factori infl uenți ai limbii o oferă 
limba sanscrită în care „formarea spirituală 
a speciei umane s-a realizat în modul cel 
mai fericit pe parcursul celei mai 
îndelungate serii de progrese”(§301). Lim-
ba chineză, asemenea limbii germane, are 
capacitatea de a exprima gândirea pură 
tocmai pentru că poate renunța la agenții 
de legătură care ar putea denatura ideea. 
Conceptualizarea și comunicarea în siste-
mul lingvistic românesc are particularități 
care o împing spre nuanțări, spre poetic și 
mai puțin spre profunzime. De pildă, până 
și  noțiunea de înțelepciune tinde spre gra-
dual în limba română mai mult decât în 
alte limbi și se apropie mai mult de adjec-
tiv fi ind un atribut al manifestărilor ori al 
atitudinilor, deși se încadrează în rândul 
noțiunilor substantivale abstracte. Logici-
enii, dacă nu ar refuza din capul locului 
ideea, ar accepta greu argumentele fi lolo-
gice că, în cazul nostru, raportul dintre sfe-
ră și conținut înclină spre cea de a doua 
latură prin accentuarea atributelor și mai 
puțin spre sferă, ale cărei specii sunt predi-
cate în judecăți particulare; distinctivul 
conținutului rămâne de regulă predicat în 
judecățile universale (ceea ce reproșa și 
Nietzsche fi losofi lor francezi care fac fi lo-
sofi e adevărată doar când se exprimă în 
limba germană). Conceptualizarea româ-
nească are o deschidere sensibilă în favoa-
rea unei logici speciale a descoperirii, cu 
obiectul în inferența retroductivă sau în 
abducție, ca să folosim termenul lui Peir-
ce. Avem tendința de a pune referința îna-
intea referentului și atunci calitatea com-
prehensiunii este alta, cu o ușoară 
predilecție spre conotativ.Și cu toate 
acestea, constructul lingvistic românesc se 
arată satisfăcător pentru operațiile practi-
ce, cu obiectul, cât și pentru cele intelectu-
ale (de construct ca atare), iar limba răs-
punde sufi cient nevoilor conceptuale, ce-
lor semiotice și celor formale.Conceptul 
românesc satisface funcția ostensivității 
(indicarea obiectului vizat), ca în toate 
limbile naturale, dar și funcții logico-ling-
vistice legate de complexitate, de 
implicație, de contextualitate etc. După na-
tura entităților defi nite, conceptele pot fi  
reale, nominale (adică defi nitul e un ter-
men) și formale; defi nitorul răspunde la 
rândul lui în esență, în relație, în predicati-
vitate și operaționalitate. Conceptul se su-
prapune peste ceea ce în mod obișnuit nu-
mim sens, iar în extensiunea sa cuprinde 
sfera de aplicație a termenului, în timp ce 
în intensiune defi nește clasa acestuia. Ju-
decând conceptualizarea românească după 
satisfacerea condițiilor de adevăr seman-
tic, aceasta nu este cu nimic sub 
posibilitățile limbii franceze, ale celei ita-
liene ori a celei spaniole cu toate că limba 

română s-a afl at în timp în situația limbii 
kavi, în legătură cu care Wilhelm von 
Humboldt, în lucrarea sa amintită mai sus, 
observa că oricâte elemente străine s-ar in-
troduce, aceasta rămâne în continuare tot 
limba kavi. Împrumutarea referinței, des-
pre care scria P.F. Strawson (Individuals: 
An Essay in Descriptive Metaphysics ; 
London, 1959, p. 182) este cel mai vizibilă 
în limba română în cazul cognomenelor 
care cuprind indicativele cele mai caracte-
ristice (fi zice, etice, ori de clan ‒ după 
caz), potrivit și teoriei lui Gottlob Frege și 
Bertrand Russel (teoria clasică a 
descripției), conform căreia sensul nume-
lui urmează o referință asociată acestuia. 
Introducerea sensurilor (conceptualizarea 
în fond) se realizează în toate limbile prin 
trei strategii esențiale: 1‒ referențialul 
epuizează semnifi cația, 2‒ în semnifi cația 
unui cuvânt poate să încapă mai mult decât 
referențialul, 3‒ nevoia de a îmbogăți on-
tologia, nu teoria. Și fi indcă tot aminteam 
de teorie, poate că este bine să menționăm 
că sunt și opinii potrivit cărora „vocabula-
rul unei limbi infl uențează gândirea.[Și de 
aceea, n.n.] este mult mai difi cil să născo-
cim concepte decât să le folosim pe cele 
deja disponibile”, teză susținută sub titlul 
tirania vocabularului de Michael Devitt și 
Kim Sterelny (Language and Reality. An 
Introductions to the Philosophy of Lan-
guage, Blackwell Publishers, 1999; vezi și 
versiunea românească, Ed. Polirom, Iași, 
2000, p. 206). Autorii consideră că limba-
jul ne pune la dispoziție resurse conceptu-
ale, însă nu implică și determinări ale uzu-
lui acestora. Cel mai bine simt acest lucru 
cei care fac traduceri dintr-o limbă în alta 
deoarece ei sunt puși în situația de a com-
patibiliza în cele din urmă moduri și nuanțe 
diferite de gândire. Această compatibiliza-
re devine cu atât mai difi cilă cu cât despre 
diferențe (über die Unterschiede) se poate 
discuta pe toate palierele cugetării, ale 
simțirii, ale voinței și acțiunii. O atare difi -
cultate ne-o propun regionalismele care nu 
totdeauna urmează regula sinonimiei per-
fecte. Mă uit de pildă, la întâmplare, în Mi-
cul atlas lingvistic român, serie nouă, vol. 
II, editat de Academia RSR în 1967, și gă-
sesc pentru bănățeanul cucă varianta 
maramureșană cuc, în timp ce în zona Iași 
se spune vârf de deal, ca în zona Neamț să 
se spună bâtcă. Mai interesantă este 
diferențierea (tirania vocabularului) acolo 
unde această formă de relief este prezentă. 
În Podișul Transilvaniei, ca și la Cugir, se 
spune dunga muntelui, în Bihor se spune 
plai, ca la Alba să se spună buglă, țuclui în 
Harghita, apoi la vest de Zalău să găsim 
toponimicele Cuca Mare și Cuca Mică, în 
timp ce în sud, în zonă de șes, să se spună 
frecvent deal (Craiova), movilă (Pitești). 
Este neîndoielnic că notarea termenilor s-a 
făcut cu indicarea  explicită a formei de 
relief în discuție, dar problema este vizibil 
una de conceptualizare diferențiată, cu re-
ferire la aplicație, în sensul de relație între 
un predicat și obiectele la care se referă: un 
caz de asumpție carteziană, fi indcă persoa-
na cunoaște competent semnifi cația expre-
siei fără a i se imputa nerespectarea 
condiției de adevăr deoarece deictica ex-
clude această prezumție. S-a dorit, evi-
dent, o defi niție ostensivă prin indicarea 
referentului și sub convingerea că acesta a 
fost corect înțeles. Conceptualizarea refu-
ză totuși diferențele, dar nu putem exclude 
reprezentările care au condus gândirea la 
termeni diferiți, întocmai cum nu putem 
exclude nici  infl uența factorului geogra-
fi c. Lucrurile nu stau însă așa numai în 
limba română, dacă vrem să rămânem doar 
în planul expresiei fără a ne duce spre pro-
funzimile  acesteia. Lucian Blaga, în sinte-

za despre duh și ornamentică (Spațiul mio-
ritic), atingea nuanțele conceptualizării cu 
o deosebită fi nețe ajungând până la moti-
vele naturale, culoare și compoziție (stilul 
german, de pildă, are o geometrică redusă, 
cu culori vii sau mate și compoziție acci-
dentală, în timp ce geometrismul româ-
nesc este dreptliniar, în culori stinse și 
compoziție rarefi ată, degajată, cu orna-
mente și câmpuri). Rămânând strict la con-
cepte, Filosofi a Upanisadelor, de pildă 
(vezi lucrarea cu același titlu a lui Paul De-
ussen (versiunea românească, Ed. Herald, 
Buc. 2007), ne propune  liṅga-śarīram 
(omul lăuntric), ceea ce se apropie de  ger-
manul Das Insichstehen și de românescul 
a fi  in Firea sa.  Diferențele de conceptua-
lizare sunt determinate, așa cum 
menționam mai sus, de mai mulți factori 
printre care de o importanță deosebită se 
bucură concepția despre lume (Wel-
tanschauung), cultura (Bildung) , făptuirea 
(Sünden begangen, Action), dar și natura 
(natur cu sensul de geografi schen Um-
feld). În perspectivă hindusă, acestora le 
corespunde, respectiv:akhanda-akara-
vrtji-jnana (mai mult cu sensul de 
cunoaștere modală, cu referire la Brah-
man, ori cunoaștere directă a Sinelui) ceea 
ce nu e totuna cu avadhi (cogniție trans-
cendentală), cu apara-vidya (cunoaștere 
inferioară) și nici chiar cu bahih-prajnana 
(cunoaștere exterioară, posibilă doar în 
stare de veghe). Pentru Bildung, un hindus 
contrapune mai degrabă yoga (cale) sau 
chiar jijnasa (dorință de cunoaștere). Pen-
tru făptuire, în sanscrită avem  anusthiti 
(acțiune), altceva decât karma (acțiune, rit, 
faptă), iar pentru natură, mediu mundan ‒ 
loca,  ori bhuvana, dispusă pe 7 planuri, și 
exemplele pot continua până la exces. 
Cum însă conceptualizarea nu înseamnă 
doar universalia sunt nomina, ca în nomi-
nalism, sau universalul nu se statornicește 
în cuvinte, ca în conceptualism, ci în actul 
de predicare, comunicarea nu poate fi  blo-
cată. Dacă, de pildă, în germană și în san-
scrită avem termeni pentru un concept ne-
cunoscut limbii române, das Bedenkliste 
(ceea ce nu este încă gândit ‒ la Hei-
degger), respectiv anirvacanya (ceea ce nu 
poate fi  precizat ca real sau ireal, indeter-
minabil) este nu o scăpare a gândirii medi-
tative (das Besinnliche Nachdenken), ci o 
carență a gândirii metafi zice românești. 
Particularitățile psihice ale popoarelor se 
diferențiază și în știința de a comunica, în 
maniera de a alerta mecanismele de apăra-
re socială. Pentru români, judecându-i 
după tradiții, după creațiile lor folclorice, 
sunt mai la îndemână în mecanismele de 
apropiere supunerile (conformare până la 
supraconformare; a se vedea D. Drăghi-
cescu, Din psihologia poporului român, 
1907), simulările, blocajele și retractările 
în imobilizare ‒ ca apărare socială, precum 
și evitările (mai puțin în intimidări, dar 
mai frecvent prin șantaj și supravegheri). 
Conceptul este așadar, din punct de vedere  
pragmatic, cunoștere care diferențiază și 
totodată obiect și subiect al comunicării 
pus să deservească construirea unei lumi 
intersubiective întemeiate pe comprehen-
siune în sensul vieții colective. Științele 
comunicării promovează pentru decelarea 
diferențelor atitudinea nondirectivă, urma-
tă întocmai  și de țăranul român de la Cuca 
Măcăii (din Argeș), de pildă, când se 
întâlnește cu cel de la Plaiul Cloșanilor 
(Mehedinți), cu cel de la Bâtca Oituzului 
sau cu cel de la Cuca Mare de la Zalău și 
descoperă în cele din urmă că localitățile 
lor sunt din zone geografi c identice, de 
unde și-au împrumutat și numele lor curi-
oase doar în formă nu și în concept.

Iulian CHIVU

Ethnosofi a
Despre Despre fiindfiind-ul românesc-ul românesc

III. CONCEPTUALIZAREA
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O sim-
plă privire asu-
pra bibliogra-
fi ei de profi l 
î n d r e p t ă ț e ș t e 
observația potri-
vit căreia comen-
tariile și abordă-
rile exegetice ale 
teatrului blagian 
au succedat eva-
luarea liricii în 
ansamblu. Impus 
în conștiința pu-
blică româneas-
că, mai întâi, ca 
poet de factură 

modernistă, Lucian Blaga nu putea fi  asimilat, pe de-
plin, în epoca dogmatică, și ca fi losof. În afară de câ-
teva, rare, comentarii și interpretări, de coloratură ide-
ologică, fi losofi a a cedat atunci teren dramaturgiei, în 
care se regăseau, chintesențial, valori cultural-istorice 
și mituri autohtone, o anumită fascinație a originarului 
și, desigur, multă meditație și problematică existențială 
transfi gurată poetic. 

Încă din anii 80 ai secolului trecut, interesul 
pentru modernitatea dramatikon-ului blagian crește în 
contextul unor deschideri culturale, prin care expresi-
onismul este recuperat și raportat, în comentarii mai 
aplicate, la realități culturale românești, în speță, la 
artă, la poezia și dramaturgia blagiană.

Deși identifi carea formulei dramatice blagiene 
se produce cam concomitent cu editarea și afi rmarea 
operei, adică încă devreme în perioada interbelică, se 
cuvine observată, în anii postbelici, o anumită rezer-
vă față de fi lozofi e și dramaturgie, până spre sfârșitul 
epocii dogmatice. Adevărata evaluare a dramaturgiei se 
produce începând din anii 80, când, odată cu interesul 
pentru această fațetă a creației, abordările nu pot evita 
problematica expresionismului în cadrul creației lirice 
și  teatrale a lui Lucian Blaga (se cuvine amintită aici și 
editarea seriei de Opere, sub îngrijirea lui Dorli Blaga).

După Revoluția din 1989, în paralel cu reevalu-
area liricii (care se bucurase de examene critice perti-
nente), poate  și cu mai mult aplomb, putem consemna 
apariția unor noi abordări, notabile de altfel, între care 
dramaturgia blagiană a benefi ciat din plin, recucerindu-
și locul pe care însuși autorul acesteia i-l rezervase în 
cadrul creației sale.

Topos mirabil al fuziunii poeziei cu refl ecția 
fi lozofi că, dramaturgia lui Lucian Blaga nu poate fi  
înțeleasă în afara acestor specifi cități și variabile esteti-
ce, dar nici în afara esențializării expresioniste, pentru 
care poetul a optat din primul moment al venirii în con-
tact cu această poetică, cu acest mod de a crea durabil 
și esențial, sub specie absoluti...

 O binevenită lucrare (de doctorat), axată pe re-
levarea „fermentului expresionist”  în dramatikon-ul 
blagian, semnează recent dna prof. Luminița Cebo-
tari, într-o abordare pe cât de oțioasă pe atât de „de-
monstrativă” și „după propria sa măsură de înțelegere 
și valorizare” (Constantin Cubleșan): Fermentul ex-
presionist în teatrul blagian (2011).

Este vorba, desigur, de un studiu doctoral, bo-
gat în investigații bibliografi ce și meticuloase siste-
matizări, în recitirea deca-dramatikon-ului blagian, cu 
atenție, cu stăruință, cu observații de bună înțelegere 
a concepției ce a prezidat conceperea acestor texte, cu 
nuanțări ale unor semnifi cații importante.

Foarte subliniat încă din Argument, caracterul 
demonstrativ al lucrării atrage atenția asupra întregu-
lui demers critic, deopotrivă comentariu, interpretare, 
refl ecție: „cercetarea noastră urmărește...”, „urmărim 
să demonstrăm că...”, „ne propunem să dovedim că..”, 
„dorința noastră e să...”, „ne propunem să demon-
străm...”, „ne anexăm cercetarea pe...”, „vom încerca 
să demonstrăm că...”, „de a demonstra prezența fer-
mentului expresionist” (pp. 9-15). Dincolo de nouta-
tea unui demers care-și caută cuvintele și își pregătește 
locul de asalt, vedem în aceata o hotărâre tenace, de 
program riguros, deloc tezist, - de vreme ce realitatea 
a fost deja confi rmată exegetic, - care promite mult și 
spectaculos, în virtutea cunoscutului dicton conclusiv: 
quod erat demonstrandum!

Debutantă într-o exegeză de așa întindere, de 
așa orizont și de așa problematică, dna Luminița Ce-

botari își organizează lucrarea pe patru capitole. De-
sigur, mai întâi, ne pune în temă cu estetica și împre-
jurările apariției expresionismului, curent novator în 
artele plastice ca și în literatură, apărut în Germania 
pe la începutul secolului al XX-lea, ca o prelungire a 
avangardismului, dar structurat pe o estetică ideatică, 
nu pe negativismul demolator și, desigur, derizoriu, al 
futuriștilor și dadaiștilor. Este cercetată relația expresi-
onismului cu alte curente artistice și literare, manifes-
tările în artă și îndeosebi în literatură, unde se impune 
„drama expresionistă”. Importantă este secvența „Ex-
presionismul dramatic românesc și premisele sale”, ca 
și „Lucian Blaga și alți reprezentanți ai expresionismu-
lui românesc”.

Al doilea capitol privește Sistemul dramatic 
blagian, formulă ce amintește de fi lozofi cul „Mein 
System” , unde se încearcă o „contextualizare” a tea-
trului blagian, o citire „en detail” a concepției teatrale, 
o radiografi e îndeosebi a „teatrului de idei” și o viziu-
ne aplicată asupra „teatralității” pieselor blagiene. Aici 
avem de remarcat existența in nuce a „fermentului ex-
presionist”, prin care Blaga reușește să revitalizeze, în 
cadre vizionare și în simboluri specifi ce, tot felul de 
semnifi cații și practici magice, de mistere medievale 
și tradiții bizantin-creștine, în ideea acestui „cosmoid” 
– ca să ne exprimăm cu un concept-metaforă din „Filo-
zofi a culturii” -, chintesență de lirism și problematizare 
fi lozofi că. Investigate pe rând, cele zece piese de teatru 

benefi ciază de comentarii la obiect, evidențiindu-se de 
fi ecare dată zestrea de expresionism, ca stil, ca viziu-
ne scenică ori ca idealizare și esențializare, personajele 
ilustrând idei în setea lor de absolut și transfi gurare (III. 
Piese blagiene – depozitul valoric al expresionismului 
românesc).

Într-o cât mai succintă consemnare, vom 
evidenția formulele sintetice din titluri, în urma 
amplelor comentarii. Autoarea trece de la „mitul 
arhaic” al lui Zamolxe la Meșterul Manole înțeles ca 
„un Icar românesc”, iar dacă Tulburarea apelor ar ex-
prima „speranța unei duble reîntoarceri”, Cruciada co-
piilor nu ar fi  decât „o apologie a năzuinței inocente la 
ideal”... „Conștiința omului ales” am vedea-o ilustrată 
în transfi gurări expresioniste în Arca lui Noe, iar în An-
ton Pann  am avea de a face cu „un împătimit al logo-
sului”. Cât privește personalitatea eponimă a lui Avram 
Iancu, aceasta e proiectată la „dimensiunea fabulosului 
folcloric”. Iar dacă Înviere este un „mister renascentist 
și medieval”, celelalte piese, Daria și Ivanca („Fap-
ta”), dincolo de ibsenismul și freudismul vizat, rămân 
drame psihologice și de familie.

Ultimul capitol, Expresionismul dramatic bla-
gian în relație cu cel european și american, face o 
recapitulație a părerilor critice în chestiunea persona-
jului blagian în acord cu estetica expresionismului, 
de la Tudor Vianu și G. Călinescu la Camil Petrescu 

(inițiatorul dramei de idei), Ov. S. Crohmălnicea-
nu și G. Gană. Pe lângă aceștia, sunt convocați în 
argumentație cei ce au pus personajul în relație cu sce-
nicitatea textelor (de la Eugen Todoran la Dan C. Mihă-
ilescu și Al. Paleologu). Nu poate fi  uitat cel ce a scris 
un „Dicționar” al acestor personaje, nimeni altul decât 
conducătorul prezentei teze de doctorat, universitarul 
albaiulian și criticul Constantin Cubleșan.

Dacă pentru unii din cei menționați, personajul 
animat expresionist constituie o „scădere”, pentru alții 
acest neliniștit întruchipător de idei exprimă o catego-
rie de certă modernitate (evidență ce nu mai poate fi  
pusă la îndoială).

„Cercetările noastre – scrie autoarea – au 
evidențiat în principal elementele expresioniste din 
teatrul blagian, și au demonstrat [sic!] că prin fi ecare 
piesă, acest teatru se subsumează principiilor estetice 
generale ale expresionismului.”

Expresionismul, - care se grefează la tânărul 
Blaga pe ideile nietzscheanismului de tinerețe, când 
Lucian, refuzând statutul oamenilor „lipsiți de meta-
fi zică”, își propunea un ideal de viață de neclintit (co-
municând Corneliei, iubita vieneză, „pactul faustic” la 
care era hotărât!), -  corespunde spiritului său însetat 
de cunoaștere și de absolut, asumându-l ca proiect este-
tic și atitudine novatoare. Expresionismul a descătușat 
energiile creatoare ale poetului și dramaturgului, făcând 
posibilă o operă de înaltă idealitate și modernitate, atin-
gând cosmicul, miticul, iraționalul, destinul jertfelnic 
al omului (în cultură și istorie), Om care – în menirea 
lui de conștiință concurentă cu Marele Anonim, - crea-
ză întru mister și pentru revelare...

Mai toți cercetătorii au fost de acord asupra 
fi lonului tragic al teatrului blagian, pus în relație cu 
tragedia greacă (nu puține sunt elementele ce trimit la 
aceasta). Mult mai interesante sunt asocierile cu scrii-
tori europeni sau americani contemporani. Mergând pe 
confl ictul de idei și pe teatrul de esență, în care se con-
fruntă principii cosmice ori duhuri ale vieții, piesele lui 
Blaga refuză statutul obișnuit al genului, dovedindu-se 
„mistere”, „jocuri dramatice”, „pantomime”, ceea ce 
consună cu operele unor Hasenclever, Toller, Kaiser, 
Werfel, Barlach, Kornfeld și Bronnen, care și eu scriu 
„utopii”, „scenarii extatice”, „dansuri ale morții”, în 
aceeași idee a detașării de schematismul consacrat al 
scenei.

Nu sunt, desigur, uitați Strindberg, Wedeking, 
G.B. Shaw, Pirandello (lecturați cu interes de Blaga), 
ori americanii Williams, Wilder sau O›Neil, cu asoci-
eri și disocieri de fi nețe, chiar cu o pregnantă receptare 
interpretativă, vocea critică dezvăluindu-și orizontul 
lectural la modul consonant-empatic.

Dincolo de radiografi erea „fermentului expresi-
onist”, autoarea face pertinente observații privind mo-
dernitatea scenariului și discursului teatral în general 
(teoretizat, bunăoară, de contemporanul lui Blaga, An-
tonin Artaud, 1896-1948), cutie de rezonanță a străfun-
durilor fi ințiale, a misterului, metafi zicii, cosmicului. 
Artisticitatea plurivalentă a scenografi ei, mergând până 
la stilizare și esențializare, proiecția spațio-temporală a 
decorului, arta eclerajului și toate efectele scenice, nu 
în ultimul rând observațiile de vestimentație și profi l, 
dicția, intonația, gestica, mimica, fondul muzical (un 
arsenal al sonorizării), perspectivele scenicității, didas-
caliile în general (ca în Ivanca), toate acestea conferă 
o nouă viziune teatrală, care, desigur, trebuie să-și cre-
eze și un public anume. Nu „succesul imediat” (deși, 
în străinătate, la premiera Meșterului Manole, s-a în-
registrat un succes enorm, conform mărturisirii auto-
rului), observă autoarea, a fost urmărit de dramaturg, 
ci modernitatea problematicii și viziunii, impunerea 
unui nou gust estetic. Cu siguranță că asemenea formu-
lă dramatică a constituit difi cultatea majoră, uneori de 
neescaladat, în transpunerea scenică. Abstractul și spi-
ritualul, ideaticul și metafi zicul, cosmicul și transcen-
dentul sunt categorii care au constituit și constituie încă 
mari provocări atât pentru regizori cât și pentru actori. 
Nu trebuie scoasă din relația aceasta prezența specta-
torului, de cele mai multe ori nepus în temă, ingenuu, 
obișnuit cu spectacolul de relaxare, cu mimesisul soci-
al, politic ori pur și simplu bulevardier, anodin, și mai 
puțin pregătit a percepe speța categorială și arhetipală, 
abisal-ontologică și subteran-psihologică refl ectată de 
personaje, într-o adecvată ambianță scenică.

Să amintim doar de Meșterul Manole, care adu-
cea, spre deosebire de alte abordări dramatice (A. Ma-

LUMINIȚA CEBOTARI:

Fermentul expresionist în teatrul blagian
(DACIA XXI, 2011)
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niu, N. Iorga, V. Eftimiu ș.a.), o altă viziune interpre-
tativă a mitului autohton, nu „semnifi cativă”, ci „trans-
semnifi cativă”, de o impresionantă măreție tragică  și 
esențială transfi gurare (ca să folosim distincția folosită 
de Blaga în Trilogia culturii).

Tot acest deca-dramatikon blagian emană o 
concepție teatrală bine articulată, de mare originalita-
te, dovadă că Blaga, asimilând estetica expresionismu-
lui, a ajuns la o formulă proprie, creând în spiritul său. 
Specifi citatea inconfundabilă a dramaturgiei blagiene 
nu este nicidecum subordonată vreunui mod de expre-
sie, scriitorul – poet și fi lozof de larg orizont ideatic 
– clădindu-se în spiritul și litera propriei personalități. 
Lucian Blaga avea cunoștințe serioase de estetica ge-
nului, de teatrologie și spectacologie (v. multitudinea 
spectacolelor vizionate în țară, dar și în străinătate în 
perioada 1926-1939, în timpul periplului diplomatic). 
Însăși Cornelia ne confi rmă în Jurnalele sale prezența 
„teatrului” cu păpuși și copii improvizat la domiciliul 
familiei, afl ată fi e la Berna și Viena, fi e la Lisabona, 
așadar „teatrul” ca spectacol curent în viața de familie 
nu putea face abstracție de prezența, sugestiile,  vizio-
narismul și plăcerea tăticului-dramaturg!

„Spațiul teatral românesc – precizează autoa-
rea spre fi nalul studiului – n-a fost pregătit pentru o 
percepție a esteticii scenice expresioniste, de la care se 

revendică scrierea blagiană, deși acest spațiu nu era în-
apoiat în raport cu spațiile teatrale vest-europene. Noi 
credem că teatrul expresionist poate fi  pus în scenă mai 
ușor astăzi decât atunci când a fost scris. E vorba doar 
de implicarea necesară a unei capacități regizorale în-
alte, pe măsura dramaturgului. (...)

Avem convingerea că publicul său se va mări 
paralel cu creșterea nivelului spiritual și a necesității 
de a evada din lumea fi rescului, deoarece tipul de tea-
tru practicat de Blaga răspunde nevoii de absolut și se 
desfășoară într-o lume de legendă spre care aspiră su-
fl etul omenesc. În lumea transfi gurată a pieselor sale 
expresioniste [=operă care constituie, repetăm, mod 
propriu de creație, viziune personală, specifi citate  și 
originalitate – n.n.] și în magia lor splendidă, simțim 
că rostul nostru nu este în consumație economică, ci în 
transcedere și iluminare.”

De bună seamă, în condițiile tehnice ale 
scenicității și artei regizorale de azi, în ansamblu, 
teatrul lui Lucian Blaga ar trebui să devină piesă de 
încercare a oricărui repertoriu instituțional și nu doar 
ipostaze rare  ori accidental-itinerante (aici am avea o 
mențiune cu felicitări pentru Ivanca jucată de Teatrul 
Dramatic „Radu Stanca” din Sibiu). Avem credința că 
steaua dramaturgului, mereu în urcare, va atinge, apo-
geic, ipostaza consacrării poetice, înainte, să zicem, de 

recunoașterea, în universalitate, a fi lozofu-
lui.

Deși tânără și fără anume o prestație critică (poa-
te de aici o anumită rezervă a receptării de până acum), 
dna Luminița Cebotari realizează un studiu doctoral 
de tot interesul, pliat pe o problematică importantă a 
creației blagiene, care, dincolo de a fi  recunoscută și 
asimilată în cultura românească, este abordată în deta-
liile și aspectele cele mai profunde, în articulațiile cele 
mai intime. 

Finețe în observații, asocieri și disocieri, dicție 
susținută și coerentă a ideilor, viziune structurantă 
ușor decelabilă a discursului critic, intuiție nuanțată în 
judecățile de valoare, stăruință în valorizări și ipote-
ze, fervoare a comentariului din care nu lipsesc deli-
mitări și chiar accente polemice, siguranță (nu lipsită 
de modestia și decența ținutei doctorale) a contribuției 
în maniera „quod erat demonstrandum” – toate acestea 
reclamă „un debut matur și plin de calități pe care îl 
salutăm cu toată căldura” (Mircea Popa, coperta IV). 

Subscriem, cu bucuria confi rmării unei prezențe 
distincte în blagologia de azi... 

Dan Radu ABRUDAN

pentru tine

sunt împrăştiat în toate universurile 
pe care mi le-am imaginat
ţi-am scris atâtea scrisori
şi fi ecare a fost un mic soare în cerul ei
nu le-ai citit
şi ai pus destinul meu
ca o greutate peste ele
uneori umbra încearcă să-mi spună ceva
însă trebuie să surprind
cu coada ochiului
pentru tine am ridicat un turn
în camera mea
mă sui în vârful lui
şi îmi dau foc
semnalizez
dincolo de dealuri
ţie nu ţi s-au deschis ochii
să mă vezi

te caut

sunt trist astăzi
mai trist decât ieri
numele demonilor
 e scris pe frunzele copacilor

de pe strada mea
dar numai gâzele
îl ştiu
undeva nişte necunoscuţi
votează dacă vor da căldură soarelui
eu te caut sub felinarele aprinse
în întuneric mi-e frică să caut
cine ştie ce voi găsi
am încercat să pun o cerere
la ghişeul îngerilor
însă am găsit mereu închis
unora le este foarte bine în lumea asta
eu te-am căutat dar legea gravitaţiei
m-a împiedicat să te găsesc
la capătul drumului
stă puterea
de a înţelege

secret

poetul nu scrie
pentru toţi oamenii
el scrie doar
pentru fi ecare cititor
al lui
în parte

aşteptare

stau în centrul pământului 
privesc spre cer prin vulcani
şi mă gândesc la tine
la suprafaţă iar s-a pus impozit
pe aer
chiar dacă oamenii dau
din mâinii ca din aripi
şi aerul e foarte preţios pentru ei 
stau în centrul pământului 

şi mă pregătesc de bătălie
îmi voi pune o haină antiglonţ
peste inimă
şi pun fl ori în bandulieră
voi trage cu toate sentimentele
ochind cu deosebită grijă
poate îţi voi schimba gândul
poate te voi face să mă aştepţi
cum pensionarul
îşi aşteaptă
pensia

enigme

pe nesimţite vin îngerii şi îmi spun să 
nu  renunţ
eu scriu ştiind bine că peste fl uviu
în camera cealaltă
cineva a anunţat sfârşitul lumii
scriu pentru că vreau 
să te întâlnesc printre cuvinte
şi vreau să ştiu de ce am greşit
atunci când m-am îndrăgostit de tine
şi m-am lovit cum Titanicul s-a lovit de 
aisberg
scriu vreau să afl u sfârşitul poemelor
şi tot ce este neliniştitor
în parcursul aventuros al lor în câmpia 
paginilor
aici nimeni nu colectează impozite
aici nimeni nu face grevă
sunt doar eu şi cel ce citeşte
două enigme şi două destine
 oare din două enigme se naşte
 o enigmă mai mare
sau are loc doar un big-bag 
de început al lumii?

ION MARIA
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Se împlinesc, în această toamnă, 20 de ani de la trecerea 
între stele a  Elvirei Godeanu (13 mai 1904 Bucureşti - 3 
septembrie 1991), Marea Doamnă a Teatrului Românesc, 
şi 18 ani de la fi inţarea, aici, la Tg.-Jiu, în oraşul naşterii 
sale, a acestei prestigioase instituţii care-i poartă numele: 
Teatrul Dramatic  „Elvira Godeanu”. Diriguit, din 1993, 
de acelaşi vrednic manager Marian Negrescu, care de la 
început şi-a asumat riscurile unui proiect cultural naţional 
de valori, Teatrul din Târgu-Jiu este, de fapt, o nouă 
ipostază a unei instituții create încă din sec al XI-lea...

Chiar aici, în Ţara lui Brâncuşi, fi inţa, încă din 1875, 
un teatru local, unul dintre cele cinci teatre existente la 
vremea aceea în Principatele Unite (Bucureşti, Craiova, 
Iaşi, Focşani, Tîrgu-Jiu).

Indiscutabilă este, așadar, tradiţia teatrului în viaţa 
socială şi cultural-artistică a Gorjului.

Iar faptul că numele Elvirei Godeanu vine să 
încununeze această trudă neîntrerupă a scenei aprinse 
la Tg.-Jiu – nu e decât o bucurie în plus, care obligă la 

muncă susţinută şi performanţă, la o politică repertorială 
gîndită just şi echilibrat.

Cartea aceasta, dedicată patroanei spirituale a acestui 
lăcaş de cultură, este un vibrat omagiu adus Târgu-Jiului 
de altădată, îndeosebi teatrului ca instituţie longevivă 
în viaţa cultural-artistică a oraşului. Poate, alătură de 
biserică şi şcoală, teatrul este o altă instituţie chemată să 
facă educaţie şi cultură, nu numai să distreze şi să fi e un 
mijloc de petrecere a timpului liber.

Aşa cum precizează autorul, această carte nu este o 
monografi e, căci monografi e era lucrarea  apărută, sub 
aceeaşi semnătură, în 2004, Vieţile Elvirei Godeanu. 
Este o lucrare mai amplă, urmărind pe pânza epocii atât 
destinul protagonistei, cât mai ales întreaga problematică 
a domeniului, de la primele manifestări teatrale la Tg.-Jiu 
până la izbânda din 1993, când instituţia, reînfi inţată pe 
baze moderne, reintră într-un nou ciclu al existenţei şi 
devenirii sale.

Sunt cuprinse aici “fragmentele de existenţă care 
defi nesc drumul de la predestinare la mit, de la real la 
imaginar, de la omul obişnuit la legendă”.

Elvira Godeanu ilustrează, prin întreaga ei personalitate 
artistică, acea aristocraţie a spiritului ce-l determină 
pe autor s-o fi xeze într-o paradigmă culturală de ecou 
european, alături de Maria şi Elena Theodorini (excelând 
ân muzică), Aristizza Romanescu (în teatru), Tudor 
Arghezi, C. Brâncuşi, Marcel Anghelescu, Gheorghe şi 
Arethia Tătărescu, C. Brăiloiu sau G. Uscătescu.

Să amintim câteva roluri care au făcut-o celebră din 
“Moartea unui artist” de Horia Lovinescu,  “Vizita bătrânei 
doamne” de Fr. Dürrenmatt, “Apus de soare” (interpretând 
rolul Doamnei Maria alături de regretatul actor George 
Calboreanu), “O scrisoare pierduta” (inconfundabila 
Zoe). A interpretat cu deosebit talent personaje din piese 
scrise de Lucian Blaga, G. M. Zamfi rescu, Mihail Sorbul, 
B.P.Hasdeu, etc. Primul mare rol in cariera ei a fost Ducesa 
Tatiana Petrovna din “Tovarăși”, comedie de J.Deval, 
minunata “Aime”, Marianne din “Avarul” si Lotte din 
“Suferințele tânărului Werther”, Cressida din “Troilus si 
Cressida”, “Dama cu camelii” etc.

A lucrat cu celebrii regizori din epocă: Ion Șahighian, 
Soare Z. Soare, Vasile Enescu, jucând alături de Aura 

Buzescu, Cella Dima, Nicolae Brancomir, Al. Critico, Ion 
Manu, Marioara Voiculescu, R. Bulfi nski, Sonia Cluceru, 
Aglae Metaxa, Silvia Dumitrescu-Timica s.a.

Ne bucurăm, desigur, că între femeile ilustre pe care 
Gorjul le-a dat culturii şi neamului românesc, Elvira 
Godeanu, cunoscuta actriță de teatru și fi lm, îşi are 
profi lul distinct, statuia proprie ridicată de-a lungul a cinci 
decenii de muncă în luminile rampei și pe platourile de 
fi lmare (“Maiorul Mura” si “Ciuleandra”). Şi ar trebui să 
precizăm că, pe când Marea Doamnă a Teatrului românesc 
strălucea pe prima scenă a ţării, stârnind admiraţia atâtor 
generaţii, aici, la Târgu-Jiu, o altă Mare Doamnă a 
Gorjului interbelic, Arethia Tătărescu, soţia premierului 
liberal gorjean Gheorghe Tătărescu, cu dragoste şi 
preţuire faţă de cultura şi tradiţiile Gorjului, amenajase la 
standarde superioare Muzeul Gorjului, casele memoriale 
ale lui Tudor Vladimnirescu şi Ecaterinei Teodoroiu, 
ba mai mult, desfăşura primul program cultural de 
anvergură europeană din viaţa Târgu-Jiului, aducându-l  
aici, la Târgu-Jiu, pe Brâncuşi pentru a ridica în 1937-
38 impresionantul Ansamblu sculptural, datorită căruia 
Tîrgu-Jiul se afl ă pe marile circuite culturale ale lumii.

Prin cele două lucrări monografi ce, cea din 2004 
(Vieţile Elvirei Godeanu) şi aceasta, Elvira Godeanu. 
O poveste de pe Jiul de Sus (2011) scriitorul Ion Cepoi 
înalţă un adevărat monument întru amintirea acestei 
onorate Doamne a scenei româneşti. Este, cum spuneam, 
vorba de un documentar mai larg, prin aducerea în pagină 
a unor informaţii de arhivă, texte inedite, documente de 
familie, ecouri din presa vremii, toate acestea ilustrînd 
un destin de excepţie al eroinei, proiectată pe un fundal 
de epocă corespunzător, care-i profi lează personalitatea 
umană şi artistică.

Cartea este, aşadar, mai mult decît un studiu 
monografi c, este un amplu documentar (asa cum ne-a 
obişnuit dl Ion Cepoi cu “Artele spectacolului în Gorj”,  
„Îmblînzirea minotaurului” etc.), în care regăsim, alături 
de Elvira Godeanu, un mare şi pasionant subiect: Teatrul 
Târgu-Jiului de la primele atestări documentare până în 
actualitate.

Cunoscut îndeobște prin cărțile dedicate vieții și operei lui Constantin Brâncuși, 
dl Ion Mocioi este și autorul unor monografi i dedicate unor scriitori 
gorjeni, pe care îi scoate din uitare nu pentru a-i propulsa forțat 
într-o poziție de prim-plan, ci pentru a contura cât mai exact tabloul 
cultural al începutului de secol XX prelungit până către sfârșitul 
perioadei interbelice (Nicolae Burlănescu-Alin, Emanuel Părăeanu, 
Ion Gheorghe Anglițoiu, Ion Mara...) Nu putem trece cu vederea 
monografi ile dedicate lui Tudor Vladimirescu și Ecaterinei Teodoroiu, 
dar nici volumele de poezie și proză, traducerile din Esop ori acea 
încercare de descifrare sui-generis a Discului de la Paistos...

Acestora li se adaugă monografi ile dedicate unor personalități 
de seamă ale artei, științei și tehnicii românești, precum Pictorul 
Iosif Keber (1981), Viața lui Brâncuși (2001), Opera lui Brâncuși 
(2003), Ion Popescu-Voitești(1986), Elvira Godeanu – regină a scenei 
românești (2002). 

Foarte sârguincios în documentarea de arhivă ți tot pe atât de 
fi del și sagace față de izvoarele utilizate, dl Ion Mocioi revine în peisajul 
editorial gorjean cu monografi a Emil Prager (Editua „Academica 
Brâncuși”, Târgu-Jiu, 2011, 178 p.). Este vorba de renumitul inginer 
constructor Emil Prager (1888-1985), al cărui profesor și îndrumător 
fusese ilustrul ing. Anghel Saligny, geniu în domeniul construcțiilor 
civile și industriale, al căilor de comunicație.

Născut în familia austriacului Iulius Prager (căsătorit cu o româncă din Banat, 
după stabilirea la București), Emil Prager rămâne orfan de tată la o vârstă fragedă. După 
absolvirea Liceului „Gheorghe Lazăr” din București, se înscrie la Școala Națională 
de Poduri și Șosele, creată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza (ulterior Institutul de 
Construcții din Calea Griviței), obținând în 1912 diploma de inginer-constructor. Școala 
funcționa pe lângă Universitatea din București și se bucura de un mare prestigiu. Aici 
i-a avut ca profesori pe Anghel Saligny, C. Mironescu, Gr. Țițeica, Elie Radu, Herman 
Schlawe, Ion Ionescu-Bizet ș.a 

După o bogată practică pe șantiere de varii construcții civile și industriale, este 
numit inginer asistent la Serviciul Central al Direcției Generale a Posturilor și Căilor 
de Comunicații pe Apă, pentru continuarea lucrărilor în Portul Constanța. Munca în 
Ministerul Lucrărilor Publice (actuala clădire a Primăriei Generale București) îl pune în 
contact cu o paletă largă de activități, în afara construcțiilor și a betonului armat.

În 1915 este detașat la Direcția Generală a Munițiilor, printr-un document semnat 
de Anghel Saligny, constructorul podului peste Dunăre de la Cernavodă 91890-1895), 
cel mai lung pod din lume la acea vreme. În anii războiului (1916-1918) participă pe 
frontul din Moldova, primind la demobilizare «Crucea Comemorativă». Acum începe 
adevărata sa activitate științifi că și publicistică. În 1921 participă la Primul Congres al 
Inginerilor din România, la Iași. Tot în 1921 înfi ințează la București un Birou tehnic 
de studii, expertize și proiectare pentru lucrări din beton armat, primul de acest fel din 
țară. În 1926 va transforma acest Birou în Antrepriză de construcții civile, având ca 

obiect de activitate lucrări publice (căi ferate, șosele, poduri, canalizări etc.), industriale, 
energetice și cariere de bazalt. Printr-o dotare corespunzătoare cu 
utilaje procurate din străinătate și printr-o foarte bună organizare a 
muncii de șantier, Emil Prager a realizat numeroase edifi cii publice, 
private, de la imobile ce dăinuie în diferite locuri din țară (blocuri, 
hoteluri, vile, muzee, case de cultură, palate, sedii de ministere, 
institute și bănci, spitale, fabrici, pasaje, biblioteci) la construcții de 
amploare.

Transformând, în 1926, Antrepriza în Societatea Comercială 
«Ing. Emil Prager», cu același obiect de activitate („proiecte și 
expertize tehnice, lucrări industriale, construcții, beton armat), acesta 
va funcționa până la naționalizarea din 1948, înregistrând o bogată 
activitate în construcții. Iată câteva obiective importante realizate în 
țară de Emil Prager: Palatul Regal / Muzeul Național de Artă, Ateneul 
Român (refacerea cupolei și alte spații), Palatul Societății de Asigurări 
„Generala”, Hotel „Union”, Muzeul țăranului Român, Spitalul Elias, 
Casa de Cultură a Studenților «Gr. Preoteasa», Școala Superioară 
de Război / Academia militară, Palatul M.A.I., Sediul Societății 
„Adriatica”, Pasajul Roman al Societății de Asigurări „Dacia România, 
Biblioteca Centrală Universitară din Iași, Sediul Societății Politehnice 
și atâtea blocuri și vile de pe marile artere ale Capitalei.

Să amintim și lucrările din Gorj: linia de cale ferată Bumbești-
Livezeni, cu poduri, tunele și terase, în condiții de maximă difi cultate, 

Castelul de Apă din Târgu-Jiu (proiectat de ing. Henri Theodoru). Inginerul Prager s-a 
implicat și în construirea de biserici, la Costești (Argeș), Rebegești (Buftea), Hunedoara, 
primind distincții și gratitudinea Patriarhilor Miron Cristea și Nicodim.

După naționalizarea din 1948, când rămâne simplu funcționar la stat,va lucra ca 
inginer șef la Întreprinderea Industrială „Sovrom Construcția” din București, apoi ca 
inginer proiectant și consilier în noul Minister al Energiei Electrice creat în 1950.

La 31 mai 1954 (după 2 ani de la moartea primei soții), se recăsătorește cu actrița 
Elvira Godeanu (50 ani), bucurându-se de prietenia și sprijinul permanent al acesteia 
până la decesul său din 1 februarie 1985, la vârsta de 97 de ani. În 1991 îl va urma în 
eternitate și Elvira Godeanu.

Deși a publicat mai multe studii de specialitate, lucrarea de căpătâi a inginerului-
constructor Emil Prager rămâne «Betonul armat în România» (1979), care i-a adus 
Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române.

Fiind prima monografi e dedicată renumitului inginer-constructor, care s-a dovedit 
vrednic de memoria ilustrului său profesor inginer Anghel Saligny, lucrarea dlui Ion 
Mocioi benefi ciază de o bogată ilustrare cu fotografi i, manuscrise, documente de epocă, 
precum și de o condiție grafi că aleasă.

Foarte necesară în mai buna cunoaștere a acestei familii de mare renume, 
monografi a este de o reală valoare documentară, îmbogățind bibliografi a unui neobosit 
cercetător al tradițiilor cultural-științifi ce gorjenești și naționale.

Z. C.

ELVIRA GODEANU
O poveste de pe Jiul de Sus

Monografia   „EMIL PRAGER”
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Veneţia

Pe pod stăteam,
De curând, într-o noapte întunecată 
De departe auzeam un cânt,
Stropi de aur curgeau
Pe valuri tremurătoare;
Lumini, gondole, cântări
Pline de beţie înotau spre 
dimineaţă.
Sufl etul meu, in joc de strune,
Îşi cânta uimit
În taină un cântec de gondolă
Colorat de vibraţia inimii – 
Oare cineva l-a auzit?

Cântec beat

Omule! auzul aţintit!
Mai are Miezul Nopţii, adâncul de 
şoptit?
Dormeam un somn de stâncă –
Din somn adânc am fost trezit;
Lumea-i adâncă,
Decât ţi-e gândul mai adâncă,
Adâncă-i este mântuirea –
Mâhnire spune: piară Firea!
Tot aerul vrea însă veşnicie, 
Adânc ar vrea adâncă Veşnicie

Toamna

Toamna ce azi te-nvinge
Iat-o! Zboară pasăre!
Dintr-un popas în altul soarele
Alunecă spre munţi.

Zădărnicie a lumii!
Pe strune lin trece vântul
Şi el plângând în cântec
Pierduta-i speranţă.

Toamna ce şi azi te-nvinge
Iat-o! Zboară pasăre!
O, fruct al pomului! Te cutremuri.
Cazi? Oare noaptea

Să-ţi fi  spus o taină?

Obrazul cel de purpur ţi-l învăluie
O dulce sfi ală.
Taci şi nu-mi răspunzi.
Dar cine ar vorbi?
Toamna ce şi azi te-nvinge
Iat-o! Zboară pasăre!
„Nu sunt frumoasă, 
Grăi fl oarea stelelor,
Totuşi iubesc oamenii
Şi le aduc mângâiere.
Semăna-mă-vor şi culege. În ochii
Lor atunci voi zări aduceri
Aminte cu mult mai frumoase
Decât mine. Voi muri privind”.
Toamna ce şi azi te-nvinge
Iat-o! Zboară pasăre!

Însingurat

Puternice glasuri de păsări
În stoluri zburând spre oraş –
Nu peste mult va să ningă, 
Bine-i  de cel ce are sălaş.

Cum stai în nemişcare
Şi priveşti înapoi, cât a trecut
De când pe pragul de iarnă
În zări te-ai pierdut?

Lumea-i o poartă
În faţa pustiului fără glas,
Prin care te-ai pierdut o dată
Cu cele ce nu cunosc popas.

Eşti obosit acum,
Blestemat la călătorii fără zare,
Asemenea fumului ce-şi caută
Înalte zone de răcoare.

Zboară pasăre şi cântă
Sterpele acorduri ale cântului şi-as-

cunde-ţi,
Nebunule, inima sângerândă
Într-un îngheţ!

 ***

Iubită aşteptare, 
Otravă eşti şi chin –
Nu altfel creşte noaptea,
Ciuperca otrăvită prin grădini.

Această iubire mă-ndeamnă
Spre cele şapte păcate –
A mă hrăni de-acum
Nu se mai poate.

Luna coborî în mare,
Curând şi steaua obosi,
Tristă se-arată ziua de mâine –
Cu-adâncă bucurie aş muri.

În româneşte de 
GUDRUN MATTAUCH  și
NICOLAE DIACONU

NOTĂ: Când își extrăgea citate din 
„Jurnalul lui André Gide” (apărut în tradu-
cerea lui Savin Bratu, la Editura Univers, în 
1970), Nicolae Diaconu transcria în jurnalul 
său și acest citat aforistic al lui F.W. Nietzs-
che, reținut  și de scriitorul francez la 26 
ianuarie 1939: „Cea mai mare pierdere pe 
care o poate suferi omenirea este avortarea 
oamenilor superiori.” (v. Nicolae Diaconu, 
Noaptea lui Orfeu, Ed. Măiastra, 2010, p.20, 
ediție îngrijită de Aurel Antonie și Victorița 
Diaconu).

Printre puținele traduceri ale lui Ni-
colae Diaconu din poezia universală, în spe-
cial din lirica italiană (Dante, Quasimodo, 
dar și Ezra Pound), putem întâlni și câteva 
poezii din Friedrich Willhelm Nietzsche, îm-
preună cu  Gudrun Mattauch (Almanah „Ra-
muri” 1985, p. 205). 

Mai puțin cunoscute, reproducem 
poeziile traduse de Gudrun Mattauch și de 
poetul Nicolae Diaconu, a cărui contribuție 
în modularea expresiv-metaforică a textelor 
se simte.

În legătură cu aceste traduceri, am 
solicitat părerea germanistului timișorean 

Simion Dănilă, autorul Operelor comple-
te nietzscheene în traducere românească. 
Ilustrul germanist ne precizează printr-un 
prompt e-mail:

 „Mardi 11 Octobre 2011 23h16
Dragă Domnule Cârlugea,
Cei doi au ales niște poezii nietzs-

cheene care în original sună frumos, muzi-
cal, așa cum numai la doi poeți germani din 
perioada premergătoare expresionismului 
au putut să sune: Heine și Nietzsche.

Poeziile au metrică ixă și pun la 
încercare capacitatea traducătorilor de a 
le traduce frumos, păstrând și conținutul 
în esența lui. Această metrică n-a fost res-
pectată de cei doi, și poeziile pierd mult din 
armonia orginalului.

Dar se poate traduce și așa. Prin 
unele reușite, aceste traduceri sunt publi-
cabile. Dați-le drumul. La urma urmelor, nu 
putem publica numai lucruri geniale. Din ce 
ar trăi revistele dacă n-ar exista masa celor 
mai puțin experimentați în arta scrisului? 

Cu calde salutări,
S. Dănilă”

Friedrich Willhelm Nietzsche

Absolvent al Şcolii Pedagogice Mixte din oraşul 
Craiova şi al Facultăţii de Filologie ,,Babeş - Bolyai” din Cluj 
– Napoca, Costel Răducan, profesor cu vocaţie, şi-a exercitat 
activitatea în mai multe şcoli din Ardeal, gimnaziu şi liceu.

L-am cunoscut îndeaproape pe Costel Răducan, fi indu-
mi coleg de clasă, iar, în ultimul an, şi coleg de bancă. M-a 
impresionat modul lui de gândire, de nesupunere, de a lua 
atitudine când situaţia se impunea. În toate circumstanţele a dat 
dovadă de tărie de caracter şi de curajul de a spune lucrurilor pe 
nume, chiar şi în greaua perioadă de sovietizare a ţării, pe când 
era elev. A refuzat, fi ind profesor, să semneze Angajamentul 
solemn impus de Nicolae Ceauşescu.

Cinstea, Adevărul şi Dreptatea i-au fost şi-i sunt 
,,stăpâne”, în toate ideile şi acţiunile sale. Această tricotomie i-a 
fost întipărită în cei şapte ani de acasă petrecuţi într-o familie 
numeroasă, cu opt copii, de către părinţi, oameni simpli, un tată 
dârz, chibzuit şi foc de harnic, care abia citea şi scria şi o mamă 
analfabetă, dar foarte bună gospodină, harnică, sensibilă şi cu o 
mare doză de înţelepciune. Şi-au educat copiii după nişte ,,legi 
nescrise”, transmise prin tradiţie, din tată în fi u.

De sorginte oltean, de pe plaiurile gorjene, a fost 
adoptat de Ardeal de la douăzeci şi trei de ani.

Dovedind o verticalitate morală constantă, pe întreaga 
scară a vieţii, acum urcând pe treptele deceniului al optulea, 
i se potrivesc spusele lui Buddha: ,,Regatul meu e adevărul 
şi nimeni nu mi-l poate lua” sau dictonul latin: ,,Fiat iustitia, 
pereat mundus” („Să se facă dreptate, de-ar fi  să piară lumea”).

După o bogată activitate publicistică, colaborând la 
reviste şi diverse cotidiene, şi după debutul poetic din 2009, cu 
,,Mozaic sentimental”, Casa de editură Mureş, Costel Răducan 
publică în 2011, la aceeaşi editură, un volum de poezii, 
,,Dincoace de Utopia” şi un volum de proză scurtă, ,,Viaţa ca 
o inecuaţie”.

Împrumutat din limba franceză, dar de origine 
grecească, cuvântul utopie înseamnă ,,loc care nu există 
nicăieri”, proiect himeric, irealizabil, tărâmul fabulos al unei 
societăţi ideale. Termenul  a fost consacrat prin lucrarea lui 
Thomas Morus, ,,Utopia”(1516), care descrie o orânduire 
socială ideală, instaurată pe o insulă imaginară, cu acest nume.

În poezia lui Costel Răducan, utopia reprezintă perioada 
copilăriei şi a adolescenţei, a ,,Juneţei». Este vârsta inocenţei, a 

visurilor, a făuririi de idealuri, când încă nu se ştie preţul vieţii: 
,,Pe când eram Juneţei bun argat / Şi un sărac în vină şi păcat, 
/ Atunci, în gând, prin Utopia colindam / Şi-n apele ei limpezi 
mă scăldam”.

,,Dincoace de Utopia” este ,,Continentul real” ce 
presupune ,,Iubire, trădare, patimă şi dor”, este viaţa cu bine 
şi rău, văzută ca o continuă luptă cu toate loviturile ei primite 
pe neaşteptate.

Pe lângă poeziile lirice, care predomină, volumul 
conţine câteva poezii cu caracter baladesc şi câteva fabule.

Pentru Costel Răducan, poezia este ,,Vibraţie de sufl et 
şi de gând / Schimbată în magie şi cuvânt”, este ,,oglindă 
fermecată” în care se răsfrâng ,,lumea dinăuntru” şi   ,, lumea 
din afară”, este ,, aripă de gând” şi ,,jar de sentimente”. Poezia 
este după chipul şi asemănarea sa. ,,Amant» statornic al naturii, 
în special al peisajului montan, dornic de a urca la  înălţimi, 
pentru a trăi satisfacţia întinselor orizonturi, natura, apoi tema 
timpului (”Fugit irreparabile tempus,,) predomină, la care se 
adaugă: neliniştea provocată de fi orii morţii, setea de viaţă şi 
de cunoaştere, iubirea, sentimentul dezrădăcinării şi nostalgia 
după paradisul copilăriei. Poet refl exiv, adeseori, lirismul se 
îmbină cu meditaţia. Aduce un elogiu elementelor heraclitiene 
(aerul, apa, focul, pământul) fără de care viaţa ar fi  imposibilă. 
În timp ce iubirea este una din taine, moartea ,,E o perdea / Care 
ascunde / Un Nu ştiu ce / De Nu ştiu unde” (misterul).

O singură inimă e neîncăpătoare pentru atâtea iubiri 
(,,Doar o inimă?” la fel ,,Orice cuvânt / Este prea strâmt / Ca-n 
el să poată / Să-ncapă toată / Vibrarea de sufl et / Şi-al gândului 
umblet” , aşa cum la Blaga, trupul este prea strâmt pentru 
,,straşnicul sufl et” (,,Daţi-mi un trup voi, munţilor”).

Întreaga fi re se zbuciumă, dar omul se zbuciumă toată 
viaţa: ,,Se zbuciumă codrii izbiţi de furtună, / Se zbuciumă 
marea de crezi că-i nebună, / În adâncuri se zbuciumă lava, / 
Dar oricare zbucium nu este degeaba. // Se zbuciumă omul o 
viaţă întreagă / Din ce nu-nţelege ceva să-nţeleagă / Şi, până 
la urmă, atât înţelege: / Că oricare zbucium sortit e de-o lege.” 
(,,Zbucium”)

,,Tragedia omului” constă în faptul că este singura fi inţă 
conştientă de vremelnicia şi apusul ei, în raport cu veşnicia 
unor elemente telurice şi cosmice (,,Tragedia omului”).

Unele aspecte de ordin social politic şi moral îi provoacă 

poetului revoltă sufl etească amestecată cu amărăciune, mânie şi 
dispreţ (,,Noi a câta putere suntem în stat?”, ,,Lacomilor”). Cu 
alte cuvinte, ,,Facit indignatio versum”(,,Indignarea stârneşte 
versul”) cu varianta ,,Furor instigat versum” (,,Furia stârneşte 
versul”).

De asemenea, indignarea a stârnit şi interesul poetului 
pentru cultivarea epigramelor. Cele peste două sute treizeci de 
epigrame plasate la sfârşitul celor două volume de poezii, scrise 
cu talent, ne dau dreptul de a-l situa pe autor printre epigramiştii 
antologici.

Reţinem două trăsături esenţiale ale poeziei sale. În 
primul rând, observăm o deplină concordanţă între codul etic, 
sfera ideatică şi codul estetic (artistic). Acum, când majoritatea 
poeţilor vădesc un dispreţ pentru prozodia clasică şi ignoră 
folosirea oricărui semn de punctuaţie, pentru Costel Răducan, 
arta înseamnă constrângere, travaliu, de aceea recurge la o 
versifi caţie tradiţională.

O altă trăsătură este ,,fuziunea de elemente contrare” 
sau cum numea Victor Hugo, ,,armonia contrariilor” :  ,,Aici, 
unde mă afl u eu, / Nu e nici bine, nu-i nici rău, / Nu-i nici 
aproape, nici departe, / Nu e întreg, şi nu e parte; / Nu este sus , 
şi nu e jos, / Nu e urât, şi nu-i frumos; / Nu e sărac, şi nu-i bogat, 
/ Nu e colibă, şi nici palat; / Nu e nici vin, nu e nici bere, / Nici 
bucurie, nici durere”  / ,,Epitaf” (în stil Săpânţa)

Cele trei nuvele din volumul ,,Viaţa ca o inecuaţie” au 
în centrul acţiunii drame umane petrecute înainte, în timpul şi 
după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Acestea, după cum se destăinuie autorul, au la bază 
întâmplări auzite de la diferiţi turişti întâlniţi pe munte. 
Bineînţeles că realitatea este transfi gurată, trecută prin 
individualitatea, sensibilitatea autorului (fi cţiunea). Se 
remarcă prin arta îmbinării modurilor de expunere literară, 
individualizarea acţiunilor şi a personajelor prin detalii care 
particularizează, nuanţează mişcările, gesturile şi întreaga viaţă 
sufl etească şi prin ritmul cu care se desfăşoară acţiunea, reuşind 
să capteze şi să menţină trează atenţia cititorului.

Volumul se sfârşeşte cu scurte dialoguri, ,,între glumă 
şi sarcasm”, cu jocuri de cuvinte. ,,Sufl et nestatornic” şi ,,Inimă 
rebelă”, autorul acestor scrieri se confi ază astfel: ,,Eu m-am 
luptat mereu cu mine, / Să fac din neplăcut, plăcut”.

CONSTANTIN E. UNGUREANU

,,Regatul meu e adevărul  şi nimeni nu mi-l poate lua”,,Regatul meu e adevărul  şi nimeni nu mi-l poate lua”

COSTEL RĂDUCAN, PROFESOR ŞI LITERATCOSTEL RĂDUCAN, PROFESOR ŞI LITERAT
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Octavian Goga, ardeleanul cu ochi 
albaştri tulburători, cucereşte şi vechiul 
Regat după premierea de către Academia 
Română în 1906 a primului său volum 
de poezii. Trăindu-şi vijelios viaţa, reu-
şeşte în acelaşi an performanţa de a uni 
simbolic toate provinciile, logodindu-se 
în cadrul Expoziţiei Jubiliare din Bucu-
reşti (cu familia Vlahuţă ca naşi) şi căsă-
torindu-se religios în noua Catedrală de 
la Sibiu, în timp ce viitorul patriarh Elie 
Miron Cristea ofi ciază serviciul religios 
la ambele evenimente.

Un student teolog entuziast, 
Gheorghe Cotenescu, atunci custode-
le muzeului deschis în pavilionul Culei 
olteneşti, devine secretarul cărturarului 
Nicolae Iorga şi îi va recita cu înfl ăcărare 
poezia „Oltul” în şezătorile literare orga-
nizate de Liga Culturală şi de societăţile 
studenţeşti.

Iar peste 25 de ani, în 1931, Parla-
mentul României va omagia la rândul său 
semicentenarul de-acum consacratului 
poet şi om politic Octavian Goga (Adu-
narea Deputaţilor la 4 decembrie, Senatul 
la 16 decembrie).

Printre vorbitori, s-au numărat de-
putaţii Gh. I. Brătianu, Voicu Niţescu, Dr. 
N. Lupu, A. C. Cuza, Pamfi l Şeicaru, ing. 
C. Buşilă, preot Gh. Cotenescu, I. Joldea-
Rădulescu, Gr. Trancu-Iaşi, Dr. Ion Cos-
tinescu, C. Zelea-Codreanu şi gen. Gh. 
Cantacuzino-Grănicerul.

Dintre senatorii care au luat cu-
vântul îi menţionăm pe Mihail Sadovea-
nu; ministrul V. Vâlcovici, mitropolitul 
Moldovei Pimen Georgescu, episcopul 
Iuliu Hossu, şef-rabinul Dr. Niemirower, 
Nicu N. Săveanu, Ştefan Tătărăscu, Os-
vald Teodoreanu, Victor Bonţescu, Th. 
Mandrea, Ion Mitilineu, Vladimir Cristi, 
preotul Petre Partenie, I. Finchelştein, Al. 
Lascarov-Moldovanu, mareşalul Averes-
cu şi generalul Văitoianu.

Un judeţul mic, Muşcelul, a avut 
privilegiul ca doi parlamentari ai săi să 
ţină frumoase discursuri în calitate de re-
prezentanţi ai clerului ortodox de mir.

 Redăm în continuare discur-
sul deputatului iorghist Gheorghe Cote-
nescu, preot-profesor cu parohia în com. 
Stoeneşti-Muşcel, text preluat integral 

din Monitorul Ofi cial.
 
Domnule Preşedinte, Domnilor 

Deputaţi,

În numele preoţilor ortodocşi din 
această Cameră, aducem omagiul nostru 
şi urarea noastră călduroasă lui Octa-
vian Goga, care, ca nimeni altul dintre 
scriitorii români, a întruchipat tradiţia 
noastră culturală răsăriteană. (Aplauze 
unanime).

Fire el însuşi de preot, a parfumat 
cântecele sale cu mireasmă de busuioc, 
afi rmând, faţă de latiniştii ardeleni, du-
hul sufl etesc al neamului nostru de pre-
tutindeni.

Ca ministru al cultelor şi artelor, 
d. Octavian Goga cel dintâi s-a gândit 
să creeze bisericii ministerul ei, în noua 
ţară. 

Biserica ortodoxă îi urează d-lui 
Octavian Goga, ca unul care s-a desfăcut 
– îl socotim desfăcut – de oportunităţile 
vieţii, prin sufl etescul din domnia sa, ii 
urez ca unuia care se găseşte în conştiin-
ţa noastră, a tuturor, şi în sufl etul nostru, 
al preoţimei, care în viaţa bisericească şi 
sufl etească a neamului înfăţişează para-
tonerul de reazim al credinţelor noastre, 
d-lui Goga, pe care îl socotim deasupra 
tuturor oportunităţilor şi pe piscul idea-
lităţii, îi urăm şi-i adresăm, prin modesta 

mea persoană, urarea ca până la adân-
ci bătrâneţe, atunci când cutele ar vrea 
să-l desfi gureze, să se păstreze întreg, sub 
aceeaşi valută de forţă şi tinereţe sufl e-
tească.

Să trăiască ! (Aplauze).

În numele preoţilor ortodocşi 
membri ai Senatului, discursul omagial a 
fost ţinut de Petre Partenie, scriitor con-
sacrat, de factură semănătoristă, director 
al Seminarului Central din Bucureşti şi 
preşedinte al Asociaţiei Clerului Ortodox 
din România. Ales de cetăţenii judeţului 
Muşcel, preotul-profesor Petre Partenie 
reprezenta în Senat partidul naţional-li-
beral (cap de listă, impus de la centru în 
baza algoritmului convenit prin cartelul 
electoral încheiat cu principala grupare 

liberală, condusă de I. G. Duca).
 În decembrie 1931, preotul-pro-

fesor muşcelean iorghist închidea astfel 
un cerc deschis în 1906, în timp ce peste 
doar patru luni Octavian Goga îşi va înce-
pe derapajul politic prin desprinderea sa 
din Partidul Poporului, intrând ulterior 
pe drumul nefast al unei glorii efemere 
în fruntea nou-înfi inţatului Partid Naţio-
nal Agrar şi ulterior a Partidului Naţional 
Creştin, alături de A. C. Cuza.

GHEORGHE COTENESCU
(1886-1965)

Fiul unui preot moşnean din satul 
Coteneşti (jud. Muşcel), cu parohie obţi-
nută după căsătoria contractată în judeţul 
vecin Dâmboviţa. Gheorghe Cotenescu 
s-a născut în 1886 în com. Izvoarele din 
judeţul Dâmboviţa. Absolvent al Semi-
narului Central din Bucureşti. Absolvent 
al Facultăţii de Teologie din cadrul Uni-
versităţii Bucureşti şi al Conservatorului 
de Muzică şi Artă Dramatică din Bucu-
reşti. Membru al Ligii Culturale, secţii-
le Bucureşti (condusă de Ion Slavici) şi 
Câmpulung-Muşcel. Membru al Ligii 
Culturale, secţia Câmpulung-Muşcel. 
Secretar personal al profesorului Nicolae 
Iorga în perioada 1907-1912, implicat 
direct în organizarea primelor ediţii ale 
cursurilor de vară (1908-1912). Membru 
fondator al Partidului Naţionalist-Demo-
cratic condus de Nicolae Iorga şi A. C. 
Cuza (1910) şi membru în conducerea 
executivă a acestui partid (1931-1946). 
Preot militar în întreaga campanie (1916-
1919). Fondatorul şi primul preşedinte al 
organizaţiei P.N.D. din judeţul Muşcel 
(1922). Ales membru al primei Camere 
Agricole din judeţul Muşcel (1925). De-
putat iorghist din partea judeţului Muşcel 
în cadrul Uniunii Naţionale (1931-1932). 
Reprezintă acest judeţ în parlament ală-
turi de Constantin I. C. Brătianu (P.N.L.) 
şi Ion Mihalache (P.N.Ţ.). Preot hirotonit 
în 1912, cu parohia la Conţeşti în judeţul 
Muşcel, transferat în 1913 la noua paro-
hie din com. Stoeneşti, tot în judeţul Muş-
cel, unde va păstori până în 1965. Ctitor 
principal al noii biserici, ridicată cu multă 
trudă prin subscripţie publică în perioada 
1919-1939 şi târnosită de Patriarhul Ni-
codim Munteanu. Învăţător în com. Sto-
eneşti şi profesor secundar la seminariile 
teologice din Câmpulung-Muşcel, Curtea 
de Argeş şi Cernica-Ilfov (a modelat des-
tinele a peste 1.000 de elevi, printre care 
şi doi Patriarhi, Justin Moisescu şi Teoc-
tist Arăpaşu). Fon-
dator şi preşedinte 
al diverselor institu-
ţii obşteşti din com. 
Stoeneşti. Vicepre-
şedintele Căminului 
Cultural. Preşedinte 
al Asociaţiei Preo-
ţilor Muşceleni (cu 
2 mandate). Com-
pozitor de muzică 
religioasă. Publicist 
şi critic literar-muzi-
cal pentru reviste şi 
periodice muşcelene 

şi naţionale (Neamul Românesc, Patria, 
Universul, Vremea nouă, Cultura, revista 
Asociaţiei Generale a Cântăreţilor Biseri-
ceşti din România, etc.).

Deţinut politic în 1949-1950, fi ind 
condamnat în primul lot muşcelean, pen-

tru susţinerea logistică a rezistenţei arma-
te anticomuniste din munţii Muşcelului 
conduse de colonelul martir Gheorghe 
Arsenescu.

Nicolae Iorga, împreună cu co-
mitetul de organizare, l-au invitat în nu-
meroase rânduri la Vălenii de Munte, 
în calitatea sa de profesor specializat pe 
probleme muzicale (muzică religioasă 
orientală şi occidentală, muzică laică şi 
folclor). A susţinut 13 conferinţe pe teme 
legate de literatură, muzică şi folclor în 
perioada 1931-1943. Remarcabil este 
faptul că preotul-profesor GHEORGHE 
COTENESCU a avut un număr egal de 
conferinţe pe astfel de teme cu toţi cei-
lalţi specialişti în materie la un loc, clerici 
sau laici (mitropolitul Tit Simedrea, pre-
otul-profesor universitar şi academician 
Nicolae M. Popescu, profesorii univer-
sitari Mihail Vulpescu şi Gheorghe Mo-
isescu, Emil Riegler-Dinu, unicul doctor 
în muzicologie până în anul 1938). Spre 
comparaţie, patru personalităţi marcante 
cu rădăcini muşcelene şi argeşene, Radu 
Demetrescu-Gyr, Florian Ştefănescu-
Goangă, Costin Petrescu şi Victor Slă-
vescu, la un loc, au ţinut, împreună, tot 13 
conferinţe, în domeniul lor de activitate.

Radu PETRESCU,
 nepotul preotului Gh. Cotenescu

OCTAVIAN GOGA omagiat de muşceleni
Evocări

Castelul din CiuceaCastelul din Ciucea

O. Goga şi Patriarhul Miron CristeaO. Goga şi Patriarhul Miron Cristea

Gheorghe Cotenescu
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Recent s-au împlinit 90 de ani de la editarea, 
la Oradea, a revistelor „Cele trei Crișuri” și „Legea 
Românească”, întemeiate în toamna anului 1920, cu 
scopul de a promova, în perioada de după Marea Unire, 
idealul reîntregirii Patriei în hotarele ei fi rești și spiritul 
de solidaritate a românilor din Ardealul străbun. Fondată 
de col. G. Bacaloglu, Cele trei Crișuri a avut o apariție 
neîntreruptă până în 1940, după care, în anii războiului și 
după acesta, revista este transferată la București și apare 
cu intermitențe. A  doua serie, din 1990, va fi  coordonată 
de Viorel Faur, Miron Blaga (redactor șef) și Constantin 
Mălinaș (secretar de redacție), jucând un rol important 
în primul deceniu de libertate postrevoluționară.  Din 
anul 2000, apare seria a treia, într-un nou format, sub 
coordonarea prof. univ. dr. Antonio Faur. 

Spre deosebire de „Legea Românească”, întemeiată 
tot  în 192o, de episcopul Roman Ciorogariu, pentru a 
fi  „tribuna ortodoxiei românești din vestul României”, 
reapărută și ea după Revoluție, Cele trei Crișuri era, 
după cum scria Mihail Lungianu în „Gorjeanul” din 15 
februarie 1935, „o licărire de mândrie românească, la un 
hotar înstreinat”. Publicistul evoca cu căldură spiritul de 
autentic și viu românism al confratelui orădean, care 
împlinise „15 ani încheiați de neobosită luptă cărturărească, 
cu mijloace personale și fără încurajarea la care avea și 
are dreptul să se aștepte.” Fondatorul George Bacaloglu  
-  „un militar distins și destoinic, care a cinstit uniforma 
și a ilustrat gradul câștigat cu bărbăție în cumplitul nostru 
război” – socotise „că a venit ceasul să-și închine restul 
vieții în consolidarea românismului întregit, pornind 
opera de cultură nepieritoare, între care se numără Muzeul 
etnografi c, marea bibliotecă și un organ de publicitate în 
punctul cel mai expus al pătrunderii dușmane: Oradea.” 
Având în colegiul de conducere pe același inimos 
episcop Roman Ciorogariu, dar și pe directorul general 
al Învățământului, dr. Alexandru Pteancu, col. Bacaloglu 
a întemeiat „o frumoasă revistă, un adevărat giuvaer ca 

editare și limbă”, format A 4, în 32 de pagini cu ilustrațiuni. 
Considerată nu numai „un apostolat etnic”, dar și „piatră 
de încercare a tăriei neamului românesc”, Cele trei Crișuri 
a ajuns în mai toate colțurile României Mari, inclusiv la 
abonați gorjeni (Mihail Lungianu, Colonelul Bacaloglu și 
revista «Cele 3 Crișuri», în „Gorjeanul”, An XII, nr. 6, 15 
februarie 1935, p.6).

Salutăm și noi reapariția, în serie nouă, a celor 
două importante publicații de la granița de vest a țării, 
fapt sărbătorit recent la Oradea prin Simpozionul „90 de 
ani de la apariția revistelor «Cele Trei Crișuri» și «Legea 
Românească»” , organizat de Universitatea din Oradea, 
Asociația Națională a Cavalerilor de Clio, Arhivele 
Naționale – Secția Bihor, Protopopiatul Ortodox Oradea 
și Asociația Cultul Eroilor – Filiala Bihor.

Se cuvine amintit faptul că aceste două reviste 
de cultură și spiritualitate aveau o frumoasă tradiție în 
„Familia” lui Iosif Vulcan (înfi ințată în iunie 1865), în 
care a debutat Mihai Eminescu (martie 1866, numele 
tânărului «privatist din Cernăuți» fi ind schimbat de I. 
Vulcan din Eminovici în Eminescu) și la care a lucrat 
vreme îndelungată, până la venirea în Tg.-Jiu, concitadinul 
nostru, poetul și criticul literar Gheorghe Grigurcu.

Pe lângă acestea, bucuria noastră este și mai mare, 
deoarece recent am intrat în posesia numărului de la „1 
Decembrie 1921” (Anul II. No. 20), număr pe care marele 
poet național Octavian Goga a lăsat un autograf plin de 
aprecieri și îndemnuri la adresa revistei  care-i dedica o 
cronică literară semnată de Ion Foti: „Poezia lui Octavian 
Goga” (pp. 619-626), de fapt un studiu mai amplu cu „va 
urma”...

Reproducem alăturat autograful lui Octavian 
Goga, scris cu penița și cerneală neagră:  «În alvia Celor 
Trei Crișuri palpită azi un sufl et nou, – dacă revista 
care a împrumutat acest nume îl va înțelege, atunci  își 
împlinește menirea. Octavian Goga. 25/ III, 1921».

De precizat că autograful, datat «25 martie 1921», 
este reprodus pe pagina de gardă a revistei, deasupra 
portretului lui Octavian Goga, subliniind încă o dată 
gustul estetic al editorului, dar și oportunitatea publicării 
cu prilejul aniversării a trei ani de la Marea Unire: 1 
Decembrie 1921.

Z. C.

Autor al unor poezii de adân-
cime, cu conţinut fi losofi c şi existenţial, 
traducător inspirat din Omar Khayyam, 
Rabindranath Tagore, Hafi z, Rainer Maria 
Rilke, posesor al unei culturi bogate şi mul-
tilaterale (cuprinzând, pe lângă literatură - 
muzica, estetica şi artele plastice), George 
Popa este unul dintre cei mai luminaţi 
intelectuali ai Iaşului contemporan. 
Deşi observă cu acribie calităţile şi defec-
tele unei cărţi, a refuzat cu obstinaţie, cali-
tatea de hermeneut. Cu o singură excepţie: 
Eminescu. Despre el a scris şase cărţi pe 
care le-a integrat sub titlul de „Filozofi a 
culturii”: Spaţiul poetic eminescian (1982), 
Prezentul etern eminescian (1989), Spi-
ritul hyperionic sau sublimul eminescian 
(2003). Libertatea metafi zică eminesciană 
(2005) şi Deschideri metafi zice în lirica 
eminesciană (2007), Eminescu sau dincolo 
de absolut (antologie, 2010). O a şaptea, în 
haine tipografi ce sărbătoreşti, menită criti-
cilor şi cititorilor rafi naţi, iubitori de esenţe: 
Luceafărul sau treptele spiritului hyperio-
nic (Arhip Art, Sibiu 2010). 

* 
Este aproape uimitor cum un poet 

trecut bine de optzeci de ani, priveşte atât de 
limpede obiectul său de studiu, mişcându-
se cu uşurinţă printre concepte şi adevăruri 
estetice relevate de cercetarea (permanentă 
aproape) a operei eminesciene. De la carte 
la carte, ideile câştigă în profunzime, unele 
judecăţi de valoare se impun defi nitiv, un-
ghiul percepţiei este tot mai nuanţat, încât 
George Popa este considerat (deocamdată 
de voci singulare) drept cel mai de 
seamă eminescolog al ultimelor decenii. 
Într-o introducere de autor, intitulată Arhe-
tipul sinelui eminescian, acesta se afl ă în 
căutarea nucleului originar activ al poetului 
Eminescu, pe care îl găseşte în acele cuvinte 

repetitive „ce exprimă totodată chintesenţa 
operei respective”. Benefi ciind de largi 
deschideri în orizontul liricii universale, 
George Popa este capabil să facă unele 
apropieri memorabile care sporesc valoa-
rea poetului nostru, deşi comparaţia nu are 
propriu zis acest scop. „Asemenea cuvinte, 
observă George Popa – sunt, de pildă, sa-
crul şi eternul pentru Hölderlin, melanco-
lia pentru John Keats, taina pentru Lucian 
Blaga, pentru Rainer Maria Rilke îngerul 
– conceput ca fi inţă intermediară între om 
şi zei – în universul Elegiilor duineze, zeul 
muzicii în Sonetele către Orfeu”. La Emi-
nescu autorul studiului descoperă trei cu-
vinte cheie: dor, armonie şi sfânt, din sim-
bioza cărora rezultă un altul – „luceafărul, 
care constituie leitmotivul defi nitoriu în 
lirica eminesciană”. Identifi cat în toate eta-
pele creaţiei sale, într-un paralelism suges-
tiv cu celelalte cuvinte menţionate, el apare 
totuşi ca o culme a stării spirituale, înno-
bilând astfel realitatea şi conferindu-i prin 
artă valoare transcendentă. 

Pe de altă parte, Eminescu 
înregistrează apropierea dramatică dintre 
sacru şi teluric, deoarece Luceafărul şi 
marea tind să devină o singură entitate, 
chiar dacă nu se pot uni defi nitiv. Atent la 
detalii, George Popa explică cele două părţi 
ale întregului poetic rezultat astfel: „De 
observat că în diversele poezii evocarea 
luceafărului este aproape constant asociată 
cu evocarea mării, aceasta simbolizând agi-
tata lume a omului, furtuna de patimi a eului 
intramundan al poetului, în raport cu imuabi-
litatea increatului, cu sinele transmundan”. 
 La spiritele creatoare se observă infl uenţa 
arheilor, concepuţi de Eminescu nu pe linia 
lui Platon, ci pe o alta, identifi cată mai 
târziu de Constantin Noica în Sentimen-
tul românesc al fi inţei (1978) ca esenţă, 

sublimat al sinelui cel mai adânc, afl aţi 
mereu în stare de veghe însă dovedindu-
şi prezenţa când ne îndepărtăm de pro-
pria noastră unicitate (depistabilă la nivel 
individual sau chiar naţional). Aşa încât 
George Popa poate afi rma că „identitatea 
spirituală, prototipul lăuntric al lui Emines-
cu a fost luceafărul, spiritul hyperionic”. 
 Eseul pe care îl analizăm se bazează pe 
cele mai valoroase idei pe care George 
Popa le-a descoperit de-a lungul timpului 
consacrat operei eminesciene, Ele se relevă 
cu uşurinţă, dar autorul lor dă dovadă de 
maximă exigenţă, întrucât acestea trebuie 
să exprime, într-adevăr, chintesenţa unei 
gândiri hermeneutice. Ca atare, şi titlul stu-
diului are fi lozofi a lui. Prima poziţie este 
ocupată de arheul eminescian, iar a doua, 
ca subtitlu, de căile care duc spre acesta, în 
formă ascendentă, în scară. 

 Conceput în trei părţi, eseul 
Luceafărul, Treptele spiritului hyperionic 
are titluri care le individualizează. Dar în 
cazul subtitlurilor, nelipsite şi ele, apare 
repetitiv cuvântul Luceafărul, ca şi cum 
pledoaria pentru arheul eminescian ar 
urma o triadă aprioric sfântă. Spre această 
concluzie ne duce şi convingerea autorului 
însuşi că, angajându-se să vorbească despre 
perfecţiune, nimerit ar fi  să recurgă la o 
formă/formulă sfântă. 

 Prima parte se intitulează 
Transsubstanţierea hyperionică a lumii - şi 
reproduce un text din Spaţiul poetic emi-
nescian (1982), mai precis întregul capitol 
Luceafărul – spaţiul absolutului. În viziu-
nea lui George Popa, Eminescu dezvoltă 
„o sinteză de spaţii” (deopotrivă fi zice 
şi sufl eteşti) care facilitează declanşarea 
stărilor tensionale (sau chiar confl ictuale) 
între cele două sfere pe care le reprezintă 
absolutul şi contingentul. „Spaţiile” desco-

perite de George Popa în cel mai de seamă 
poem eminescian sunt în număr de patru, 
însă numai trei sunt specifi ce personajelor 
lirice propriu-zise. Lui Cătălin îi cores-
punde „spaţiul strâmt”, Cătălina se simte 
atrasă de „spaţiul ascensional al sentimen-
tului”, Luceafărul are orizont de mişcare 
„spaţiul sideral” cu intenţii descendente o 
vreme (cât a durat dragostea pentru o fi inţă 
terestră) şi un spaţiu care transcende tim-
pul şi locul, şi care este dedicat „fi inţei su-
preme”. Este interesant de observat că „fi inţa 
supremă” nu este socotită de George Popa 
entitate separată, ci „conştiinţa de sine a 
luceafărului, a geniului, spaţiul absolutului”. 
 În încercarea de a identifi ca spaţiile su-
gerate de poemul eminescian, George 
Popa distinge între cele terestre şi ideale, 
văzând în aspiraţia Cătălinei de a-şi depăşi 
condiţia, ”elanul structural fi inţei umane 
către dezmărginire”. Participarea umană la 
cosmic este posibilă numai prin eliberarea 
„din condiţia sa de contur”, dar ea nu se 
produce decât la nivelul sentimentelor. Mai 
mult decât în alte studii consacrate acestei 
probleme, George Popa recurge la idealita-
tea Cătălinei, reinterpretând de fapt dicho-
tomia formă/fond propusă de Eminescu în 
cazul acesteia. Din sublimările lui George 
Popa rezultă că fata de împărat este promisă 
prin frumuseţea ei „prealuminii astrale”şi 
că această fi inţă aleasă este frumuseţe 
unică între pământene, lună între stele pe 
plan sideral şi fecioară între sfi nţi pe plan 
transcendent, metafi zic”. Fără să facem nici 
o obiecţie la această interpretare, întrutotul 
posibilă dacă ne referim la prima parte a 
poemului, vom constata că la sfârşitul său 
imaginea este alta. Fondul se dovedeşte 
mai puternic decât forma în cazul Cătălinei, 
iar transcendentul şi contingentul două 

Glasul arhivelor:

Autograf „OCTAVIAN GOGA – 1921”

LuceafărulLuceafărul – într-o nouă viziune – într-o nouă viziune
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realităţi care nici măcar nu se 
pot interfera. Dar George Popa 

propune o interpretare cu totul personală, 
în care „făptura Cătălinei se întrupează din 
luminozităţi care nu sunt de natură simplu 
fi zică, ci mai ales de esenţă spirituală”. Astfel 
încât ”Ea este un arhetip, o idee primordială 
a frumosului: şi este o frumuseţe de model 
stelar”. Cum şi „luceafărul este prin natura 
sa lumină”, concluzia fi rească este că în 
cazul celor două personaje lirice comuni-
carea poate avea loc. Lumile din care pro-
vin cei doi nu sunt iremediabil separate. 
Lumina devine un element de legătură pe 
care Cătălina nu-l poate ignora în invocarea 
Luceafărului. Dar coborârea acestuia are 
ca efect metamorfozarea spaţiului, pe care 
George Popa îl prezintă astfel: „este spaţiul 
(coborâtor, s.n.) care uneşte (s.n.) astra-
lul cu omenescul, fi zicul cu metafi zicul, 
forma derivată cu forma dintâi, lumina 
de ordin secund cu lumina primordială”.
 Poate că verbul adecvat ar fi  fost „apro-
pie”, şi nu „uneşte”, deoarece unirea nu 
s-a produs niciodată, deşi Luceafărul ar fi  
dorit-o atât de mult. Ideea este evidenţiată 
de autorul însuşi căci, referindu-se la a doua 
întrupare a Luceafărului, acesta afi rmă că 
„spaţiul său existenţial se contaminează 
astfel, prin posibila fuziune cu spaţiul psi-
hic al pământenei” (s.n.), de cele două 
câmpuri energetice ale condiţiei umane: 
patima şi suferinţa”. Dacă admitem că pro-
fanul şi sacrul, imanentul şi transcendentul 
caracterizează lumi diferite, atunci o idee 
ca aceasta este extrem de valoroasă: „Hy-
perion vrea să insereze în sfera lucrurilor 
nemuritoare o nouă valoare, un nou spaţiu: 
spaţiul spiritual al iubirii pentru o fi inţă 
omenească”. Din păcate, această năzuinţă 
este înţeleasă de Cătălina ca atentat la starea 
ei ontologică, iar interpretarea lui George 
Popa merge în direcţia recunoaşterii fap-
tului că fata de împărat şi Luceafărul sunt 
meniţi să rămână două entităţi străine una 
de alta. Pentru Hyperion - notează autorul 
– „pătimirea umană îmbracă forma iubirii 
pentru o muritoare”. Dar sentimentele sale 
vizează substanţa „unui prototip, a unui 
absolut în ordine umană”.

În contrast cu aceste trăiri care se 
petrec în spaţii adecvate, lumea lui Cătălin 
relevă „un spaţiu geometric închis, fi x”, lip-
sit de tensiuni existenţiale. Pe de altă parte, 
spaţiul său psihic corespunde omului co-
mun, pentru care orizontul se reduce la iu-
birea carnală. Se cuvine menţionat faptul că 
George Popa intuieşte existenţa unui „spaţiu 
ambiguu, mixt”, în care iubirea Cătălinei 
pentru astral şi terestru se desfăşoară simul-
tan. Contemporani o vreme, Baudelaire şi 
Eminescu au descoperit independent „du-
bla atracţie a omului modern” spre teluric şi 
astral, dar istoria literaturii universale nu l-a 
reţinut decât pe poetul francez.

 Cătălina are „spaţiul ei psihic as-
cuns”. Chiar sărutul delimitează un spaţiu, 
încât conceptul ca atare cuprinde în haina 
lui multe semnifi caţii. Poet el însuşi – şi 
încă de marte altitudine – George Popa atri-
buie „spaţiului”conotaţii diverse şi adesea 
neaşteptate. Astfel, „spaţiul cel mai dina-
mic din câte au fost vreodată zugrăvite în 
lirica universală”, dar „incaptabil”, datorită 
semnifi caţiei sale particulare „este meta-
fora plastică a dorului unei fi inţe supe-
rioare”. Aceasta transpune poetic drumul 
Luceafărului către Demiurg. Altfel spus, de 
această dată Demiurgul este văzut ca enti-
tate (situată spaţial mai în adânc) şi nu ca 
„sine profund transtemporal”.

 Totul se reduce în esenţă la identifi -
carea celor două spaţii ontologice, „respec-
tiv uman şi hyperionic”, ceea ce se opune 
de fapt fi nitudinea infi nitului demarcat doar 
de gând.   În ultima parte a capitolului de 
faţă, în care este analizat fi nalul poemului, 
evocarea Cătălinei revine iar. De această 
dată, George Popa reia o idee fundamentală 
a studiilor eminesciene mai vechi în care 
„elanul ascensional” al Cătălinei se frânge 
„în braţele teluricului său omonim”. 
George Popa are meritul de a fi  observat în 
premieră că numai iubirea poate exercita un 

fel de „atracţie magnetică” „între temporal 
şi atemporal, între contingent şi absolut”. 
Admirabila interpretare a strofei fi nale, 
în care efectele prozodice sunt surprinse 
cu fi neţe, înnobilează ideea că în mintea 
omenească ”încap (în concepte, n. n.) doar 
secvenţe ale contingentului şi fi nitului, dar 
se opresc interzise la ţărmul absolutului”. 

* 
 În partea a doua a eseului, intitulat 

transvaluarea hyperionică a temporalităţii 
şi purtând subtitlul Luceafărul – o dramă a 
Timpului? - George Popa discută cu rafi na-
ment conţinutul conceptelor antinomice din 
marele poem. Autorul este de acord că la 
baza Luceafărului, stă o antiteză care poate 
îmbrăca diferite denumiri pentru a o expri-
ma, în fi nal, opoziţia dintre efemer şi etern.  
Lumea fi nitudinii se desfăşoară într-un 
„cerc strâmt” populat însă de sentimente, 
în care iubirea, durerea, norocul şi fericirea 
diversifi că trăirile pământenilor, făcându-le 
zilele mereu altele. La polul opus, entităţile 
astrale din infi nitul ceresc nu cunosc de-
osebiri între ele, fi indcă în cazul lor nu se 
reduce fragmentarea Timpului în subdi-
viziunile cunoscute de pământeni. Acest 
lucru este posibil întrucât 
în această lume imuabilă 
sentimentele de nici un 
fel nu sunt prezente, deoa-
rece lipseşte solul care 
să le hrănească. Între-
barea lui George Popa, 
transcendentă într-un fel 
realităţii poemului, se 
referă la „opţiunea noastră 
ca fi inţe umane” şi la 
eventuala opţiune a lui 
Eminescu însuşi.   Înainte 
de a înregistra argumen-
tele hermeneutului, să 
menţionăm că acest capi-
tol fi gura în cartea Prezen-
tul etern eminescian 
(1989) şi că, de fapt, eseul 
pe care îl interpretăm 
urmăreşte cele mai valoroase idei pe care 
George Popa le-a reţinut în timp cu privire 
la poemul respectiv.

 Pentru George Popa, Eminescu este 
un exponent de vază al lumii terestre, deoa-
rece „a vibrat intens” la toţi stimulii exte-
riori şi interiori care au permis convertirea 
sufl etească a spaţiilor, ţinând cont adesea de 
natura lor „muzicală sau luminoasă”. 

 Eul liric eminescian – la defi nirea 
căruia contribuie pe lângă unele poezii şi 
prozele Sărmanul Dionis şi Cezara – a trăit 
cu intensitate viaţa, dar a luat ca martor şi 
absolutul că sentimentele sale nu sfârşesc 
aici. Dorul eminescian este înţeles de 
George Popa ca „aspiraţie nemărginită” 
şi ”deschidere nelimitată a eului către cos-
mos cu lumea dinafară”. Iar în privinţa 
defi nirii temporalităţii din Luceafărul, au-
torul studiului descoperă pe lângă timpul 
„imanent, heraclitian” de sorginte umană, 
şi „prezentul etern”, „rupt de durată”, 
specifi c entităţilor astrale. George Popa 
identifi că în Luceafărul un confl ict absorbit 
de concepte, pe care astrul îndrăgostit de-o 
pământeană vrea să-l verifi ce experimen-
tându-l. Schimbarea condiţiei însemnează 
negarea celei iniţiale care explică existenţa 
sa eternă într-o lume egală cu sine însăşi, 
departe de durată şi mişcare. În schimb, în 
lumea Cătălinei autorul eseului descoperă 
trepte spre aspiraţie – altele decât pentru 
cele două personaje terestre. Şi Hyperion 
aspiră spre ceva, echivalent cu împlinirea 
ontologică „la un mai înalt nivel”, prin 
intrarea „în circuitul viului”. Dar - constată 
poetul ce gândeşte în termenii fi losofi ci – 
eternul şi efemerul ascultă de legi proprii. 
La rândul său, hermeneutul George Popa 
descoperă că ipotetica balanţă eminesciană 
înclină spre imanent, nu spre transcendent, 
încât Luceafărul poate fi  numit „poemul 
reabilitării sferei contingentului omenesc 
în raport cu lumea fantomatică a ideilor 
eterne”. Şi totuşi, termenul „etern”se cu-
vine a fi  rostit şi în legătură cu simţirea şi 
dragostea omenească, tot aşa cum „timpul 

mitului” (creaţie umană) devine „loc de în-
tâlnire şi fuzionare a celor două modalităţi 
temporale”.

 Ceea ce deosebeşte radical 
omenescul de transcendent se referă la 
cunoaşterea de sine - concept inutiliza-
bil în lumea astrală. Ea se mulţumeşte cu 
existenţa în sine, aceeaşi de la începutul 
creaţiei şi menită să-şi păstreze forma, 
esenţa în eternitate. Cu stăpânirea deplină 
a conceptelor fi losofi ce şi estetice, dar şi 
cu deschiderea minţii sale de poet dăruit, 
George Popa comentează de asemenea 
unele categorii ontice rezultând din condiţia 
umană, cum ar fi  : iubirea, dorul, mitul, 
misterul, visul etc. Totdeauna comentariile 
sale se impun prin argumentele pe care se 
bazează în interpretarea nuanţei creato-
are. Astfel, pe întreg parcursului eseului 
Cătălina este idealizată. Autorul ne dă de 
înţeles că Luceafărul o vede astfel şi că, de 
fapt, el este doar ecoul acestei viziuni în 
care fi ica de împărat este văzută ca „model 
al frumosului”, astfel spus, „o întruchipare 
supremă a poeziei lumii”.

 Structura diferită a celor două per-
sonaje lirice – Hyperion şi Cătălina – le 

îndepărtează iremediabil, 
încât autorul se întreabă 
inspirat – şi totdeauna pe 
linia intelectualului înse-
tat de adevăr – „care din 
cele două condiţii ontice 
rămâne de preferat?” 
Răspunsul relevă condiţia 
lui Eminescu însuşi, aces-
ta părând a prefera „rui-
nele fi erbinţi ale arderii 
umane, pustiului descar-
nat al supratemporalităţii 
astrale”. Alte poezii: 
Stele-n cer, Odă (în metru 
antic), Povestea magului 
călător în stele sunt legate 
(într-un fel sau altul) de 
Luceafărul prin oglinda 
geniului privind dedubla-

rea „în eu uman şi extramundan soldată 
cu întâmplări dramatice. Dacă Eminescu 
constată eşecul onticităţii umane, el include 
totuşi şi raţiunea umană, viaţa, moartea 
şi chiar veşnicia printre acele frânturi de 
limbă” menite să fi e etern perpetuate. 
Zbaterea într-un univers fi nit – am numit 
existenţa omenească – produce prin distila-
rea unor elemente componente - „cea mai 
pură esenţă a fi inţării: ecstatica eului poe-
tic”. Spre aceasta conduce o mare parte a 
creaţiei eminesciene (în proză şi versuri). 
În fi nalul capitolului, George Popa remarcă 
faptul că „Eminescu optează pentru tem-
poralitatea de tip omenesc, pe care, supu-
nând-o sortilegiului poeziei, o preschimbă 
în energie de transmutare ontică a omului 
şi a lumii”. 

* 
 După interludiul dedicat traducerii 

în engleză (toate cele trei capitole despre 
Luceafărul sunt urmate de versiune engleză), 
urmează al treilea capitol (şi ultimul) de 
negăsit în vreo carte anterioară. El este aşa 
dar originar, iar prin titlul propus: Eliber-
area dincolo de dincolo, ca şi prin subtit-
lul incitant: Luceafărul – poem neterminat, 
George Popa ne propune o interpretare pro-
prie a ultimelor concluzii ale celui mai de 
seamă poem eminescian. Iubirea înţeleasă 
ca „aspiraţie supremă”, devine pentru sinele 
poetului modalitatea „de a se elibera de o 
lume neizbutită şi neprimitoare”, dar şi tre-
cerea spre „radicala eliberare metafi zică”. 
O asemenea abordare depăşeşte herme-
neutica obişnuită, ba chiar şi pe cea trecută 
întâmplător prin fi ltre fi losofi ce sau estetice.
 Recepţionată ca „transcendere din orice 
condiţionare, din orice determinare”, sin-
tagma „libertatea metafi zică absolută” 
presupune urcarea unor trepte până ce 
spiritul se eliberează de orice datum care 
ar putea aminti de existenţă. Tocmai de 
aceea George Popa consideră că Luceafărul 
este un poem neterminat, bazându-se şi pe 
o notă ms. a poetului însuşi (ms. 2257), 
unde acesta scrie: „Legenda luceafărului 

modifi cată şi fi nalul mult înălţat à la Gior-
dano Bruno”, stârnind regretul lui George 
Popa care realizează cu acest prilej că ”nu 
vom cunoaşte cum ar fi  putui arăta acea 
formă, superioară, a poemului”.

Conform fi losofi ei lui Giordano Bru-
no, geniul nu se mulţumeşte cu „adevărul 
inteligibil” şi tinde spre „adevărul de necu-
prins” – şi se pare că în această direcţie s-a 
îndreptat, încă de la început, cercetarea lui 
George Popa. Până şi fi zica modernă îi dă 
dreptate fi lozofului italian, distingând o an-
tilume reală în datele ei teoretice, vizibilă, 
deocamdată numai în spiritele vizionare.

 Spre deosebire de primele capi-
tole, în care numele proprii erau o raritate, 
în acesta ele sunt utilizate cu dărnicie bine 
temperată, căci în afară de Giordano Bru-
no sunt amintite şi altele care au abordat 
probleme adiacente : Magistrul Eckhart, 
Friedrich Nietzsche, Mircea Eliade, Jean 
Fourastié, Ion Petrovici ş.a. 

* 
 Dar încununarea eforturilor her-

meneutice (şi creatoare) este constituit de 
fi nalul eseului, conceput sub formă de ver-
suri ce amintesc, mai ales prin datele lor 
prosodice, de strofele poemului analizat. 
Intitulat Lume şi geniu, şi purtând subtitlul 
Continuare imaginară la dialogul ceresc 
pe texte din Eminescu şi Giordano Bruno, 
episodul respectiv îşi depăşeşte condiţia de 
apendice prin profunzimea şi frumuseţea 
ideilor, relevând un George Popa des-
chis orizonturilor vaste ale gândirii.
 Cum strofa ultimă a Luceafărului are un 
pronunţat caracter tezist, imaginarul „dia-
log ceresc” urmează aceeaşi cale, numai 
că ideile fi losofi ce capătă o profunzime de 
care Eminescu s-a ferit. Luceafărul devine 
astfel un poem pentru iniţiaţi, iar eseul lui 
George Popa un ghid preţios.

 Întrebările lui Hyperion şi, în mod 
evident, răspunsurile Demiurgului aruncă 
o lumină nouă asupra continuării virtuale 
a nemuritorului poem. Rezumând, câteva 
din ideile susţinute de George Popa, ne 
oprim mai întâi la mărturisirea Demiurgu-
lui că ”tot ce-i viu/ Menit e suferinţii” şi 
că în momentul creaţiei omului („Eu din 
iubire am gândit/ În om un alter ego”) nici 
Demiurgul însuşi nu ştia acest lucru .”Nici 
eu nu am putut să ştiu/ Când formă-am dat 
fi inţei”. Altfel spus, independent de creato-
rul lumii există o forţă ce se face cunoscută 
prin efecte imprevizibile, dar care nu are 
consistenţă, este răspândită în eter. Ver-
surile lui George Popa sunt memorabile: 
„Mai sus de cer, mai sus de zei/ Misterul e 
esenţa./ Acesta-i cel dintâi temei/ Ce-ntrece 
transcendenţa”.

 Misterul echivalează cu Taina, 
reînnoindu-se şi sustrăgându-se oricărei 
cunoaşteri: „Căci Taina-i fără de ‘nce-
put,/ Din sine pururi naşte,/ Doar vălul 
său e’n absolut,/ Nici ea nu se cunoaşte”. 
La rândul său „Menit e omul de cu zori/ 
Doar umbre să cunoască”, în timp ce 
conştiinţa sa „E-un martor fără vină”.
 Totuşi, în lumea această caracterizată prin 
fi nitudine, există o fi inţă care poate face 
din absolut (relativ, în viziunea Demiur-
gului) un reper existenţial fundamental. El 
se numeşte geniu şi reprezintă piscul cel 
mai înalt al gândirii şi creativităţii umane. 
Caracterizarea geniului (cu uneltele poetice 
atribuite de George Popa lui Eminescu) este 
magistrală: 

Da, pe pământ apare-un ins, 
O altă lume-n lume,
Cât vecii gândul lui e-ntins
Şi geniu e-al său nume. 
El doar atinge „pur şi sfânt/ Su-

prema libertate” şi ajunge să fi e imaginea 
în oglindă a lui Eminescu, o oglindă cu 
suprafaţa ei argintie plină de semnifi caţii.

 Prin studiul său Luceafărul, Treptele spi-
ritului hyperionic, George Popa propune o 
nouă perspectivă asupra capodoperei emi-
nesciene, străbătând adică o distanţă uriaşă 
în absolutul etern. 

Adrian VOICA
Iași
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Treci vamă după vamă

să uiţi de ce albă de uitare plânge o 
zare
şi uite, iute zorile te cheamă  
că nu ştii ce să ştii
ce să uiţi

treci vamă după vamă
şi apoi te uiţi cum o zare înapoi 
priveşte
şi albeşte
atunci cânţi pentru tot ce dispare

 
Întrebarea

… din trup de pământ
în trup de apă
din trup de lemn
în trup de foc
tămâia dimineţii
împrăştie fum
pe o-întrebare:

pe cer un singur ochi
în piept o singură stea
luminând lumea interioară... 

înjunghiată de cuţitul lunii
apa lumii sîngerează  
dintr-o dată este târziu 
şi începe să cadă peste noi 
sămânţă de stele 

Peisaj urban

Cineva a construit la început o lume
după propria-i imagine
ce se refl ecta în oglinda zorilor              
şi ne-a închis în ea să o locuim

Cu vremea orizontul devenise pea mic
pentru toţi şi a fost înlocuit 
de propriile noastre proiecţii,
să încapă toate sufl etele ce-au 
frământat 
din apă şi pământ blocul cu pereţii 
cortină ai lumii

Acesta seamănă cu noile spaţii
în care se oglindeşte imaginea noastră
după chipul şi asemănarea aceluia
şi nu-i cu nimic mai vechi sau 
deosebit 
astfel din imaginea mea refl ectată în ei
năvălesc oameni ce seamănă cu toţi 
oamenii 
din celelalte noi spaţii închise
între pereţii de oglindă din imaginea 
lor

în care ei nu sunt cu nimic mai puţin 
înspăimântaţi
decât mine şi sosiile mele zâmbitoare
văzându-ne cum ieşim din oglinzi
împreună cu sosiile noastre 
zâmbitoare
refl ectate de pereţii cortină din care 
vedem cum ies 
o mulţime de sosii ale lor zâmbitoare 
ce se privesc
cum vin de peste tot împreună cu o 

mulţime de sosii 
ale cui, ale cui
şi zâmbesc, şi zâmbesc, şi zâmbesc,
după chip şi asemănare… 

Ecoul din sferă

cerul îndură priviri murdare şi
nu se supără
apa îndură mâini pătate şi
le spală
numai gândul se preface în otravă 
ce ucide şi fl orile şi copacii 
şi totuşi
aceştia nu se apără

dar dacă pietrele sunt ecoul din sferă,
cuvinte împietrite şi mute 
ce încă pot face rău
pocnindu-te iute ca gândul,
tu cu cine te lupţi?

Forma sărutului

Doamne, mâinile tale au forma 
sărutului
sărutul capătă forma cuvântului
iar cuvântul 
poartă neplecată
ocroteşte stâlpul răspunsului

răspunsul dă contur
întrebării
cine suntem noi?

întrebarea ia poarta răspunsului
şi-i dă forma mâinilor…

Poem biblic
Noi suntem primii cu voia sau fără 
voia
poveştii biblice

odată cu noi se va reinventa 
ceva ce vom uita repede
şi pentru că mai stau şi alţii la coadă 
vom spera tot restul vieţii
că poate ne mai vine o dată rândul
prin ultima vamă.

Vama zorilor

(tatălui meu)
Îmi şopteşti să ne grăbim,
că-n pleoapa aşteptării 
se ivesc vămile de rouă,  
când iarba întredeschide ochi sidefi i 
şi lumina pare atât de fericită 
încât paşii ameţesc 
deşi te sprijină raza de opal

îţi urmezi drumul, îmbătat din nimic, 
eu rămân în urmă împietrită  
ca orice aşteptare într-o răscruce de 
întrebări
şi sensuri necunoscute
atrăgătoare şi decepţionante 
ce îmi cer plată

ce vezi, ce vezi? mă întrebi
şi răspund dintr-o răsufl are:
văd cum cresc fi rele de iarbă ale 
luminii
şi ce auzi, ce auzi?  te mai aud
şi–ţi spun că aud în timpane o bătaie 
slabă
ce faci? ce faci? 

ce fac, ce fac? şi strâng în braţe ecoul
din această ultimă întrebare
pentru care adunaserăm atâtea 
răspunsuri

se-nchid porţile zorilor şi-un gând
pentru care-am dat vamă tot ce aveam
îmi şopteşte: nu, pe-aici se trece
numai unul câte unul. 

Monica Mureşan

Vămile

PREA MULTE CUVINTE

Sunt închisă 
într-o cameră 
ai cărei pereţi
sunt tapaţi cu
prea multe cuvinte.

RĂZVRĂTIRE

Uneori
rememorez amintiri

DebutDebut

Andreea-Denisa VLĂDULESCU
Cl. a X-a A, CNET

şi plec răzvrătită
să-mi plimb
singurătatea 
în amurg...

UN ALT RĂZBOI

Ne-am pierdut
cu fiecare clipă
ce-a sângerat
în răstimp.

Un alt război
se poartă astăzi
în noi...

REPROŞURI

Ochii îmi reproşează 
zilnic că îi sfidez.

Le voi cumpăra 
ochelari de soare 

pentru a le evita 
suspiciunea...

DEFINIŢIE

Jurnal sentimental

– sufletul meu
scris pe hârtie 
creponată.

ZIDURI

E totul oblic
în viaţa mea.

Până şi zidurile
îmi par
lungi asfinţituri.

UMĂRUL MEU

Tonuri de crepuscul 
se loveau 
de pereţii goi 
ai camerei.

Umărul meu 
îţi poartă şi astăzi 
lacrimile.

O HAINĂ UDĂ

Port pe umerii
slăbiţi de putere
cuvintele grele
ce-mi sunt aruncate 
oblic în faţă.

Prea multă durere
se răsfrânge
asupra sufletului meu
stors
ca pe o haină udă.
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Ion Diaconescu  a scris o carte intitulată 
TREBUIA SĂ SE NASCĂ BRÂNCUŞI, în care 
trata tradiţiile populare româneşti din zona natală a 
sculptorului, fără să-l pomenească, voind astfel să 
demonstreze faptul că „titanul din Hobiţa” reprezintă 
un „genius locci”, o cristalizare magistrală a formelor 
expresive/semnifi cative a specifi cului țăranului român 
patriarhal.

Poetul, fi lologul şi dacologul Horia Muntenuş 
continuă investigaţia până în preistoria omenirii, dorind 
să arate că Brâncuşi sintetizează virtuţile poporului 
nostru încă de la formarea sa pe aceste meleaguri, unde 
a fost „vatra vechii Europe” (Maria Gimbutas). El 
abordează creaţia brâncuşiană prin prisma fi lologului 
şi dacologului. Problemele ridicate sunt incitante, 
originale şi discutabile. Cu atât mai captivante.

Din start, cartea DINCOLO DE BRÂNCUŞI 
- ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Gedo, Cluj-
Napoca, 2008 ne trezeşte interesul print-o serie de 
comentarii esenţiale despre Brâncuşi, selectate de 
autor din exegeţii de marcă, români şi străini. În al 
doilea rând, cartea ne frapează prin faptul că biografi a 
prezentată nu se opreşte la moartea fi zică a artistului 
ci merge până la 2007, adică la comemorarea a 50 de 
ani de la trecerea în eternitate a „părintelui sculpturii 
moderne”.

După cele două capitole menţionate, intrăm 
în substanţa propriu-zisă a cercetării. Horia Muntenuş 
este de părere că Brâncuşi reprezintă quintesenţa 
spirituală a neamului românesc, întruchipând Moşul 
Ideatic al naţiei. Mai mult decât atât, prin Brâncuşi 
coborâm, pe fi liera specifi cului popular românesc, până 
la tradiţia indoeuropeană şi hiperboreeană a omenirii. 
În această interpretare, Brâncuşi îl reprezintă şi pe 
Marele Sacerdot, Ofi ciant la Misterului – Sculptorul 
Arhetipului.

În ceea ce priveşte numele lui Brâncuşi, 
fi lologul Horia Muntenuş îl consideră, în cazul 
artistului, predestinat. El descoperă conotaţii foarte 
potrivite ale acestui cuvânt, pentru a-l caracteriza pe 
artistul nostru.  Herodot vorbeşte despre un templu în 
care ofi ciau preoţii asceţi „branshizi”. Diogene Laertius 
– în  Vieţile şi docrinele fi losofi lor  - menţionează 
numele Brancos printre bătrânii eleni ziditori de 
temple. Rădăcinile acestui onomastic se găseşte la mai 
toate popoarele de limbă neolatină: Bransa, Branco, 
Bransassy, Brancaccio, Brâncu, Brancasi, Brâncu, 
Brâncoveni etc care înseamnă:  laba de urs, mână şi la 
noi, mersul pe brânci/mersul în patru labe. Branchos 
– puterea mâinii – stă la originea numelui Brâncuşi. 
Brânca – cea a leului este pomenită de Cantemir în 
ISTORII, în spaniolă înseamnă labă de urs, în franceză, 
creangă. În esenţă brânca îl desemnează pe  cel a cărui 
mână are puterile preoţeşti: de a vindeca, binecuvânta,  
ofi cia,  proteja. Mama lui Brâncuşi, poate răscolită din 
inconştient, dorea ca fi ul ei să devină preot. Nu a fost 
numai atât, pentru că Brâncuşi a devenit sacerdot cu 
mână de sculptor. Horia Muntenuş este de părere că 
Brâncuşi s-a apropiat de creştinism, de Tatăl ceresc, 
întrucât şi-a pierdut tatăl fi zic încă din copilărie. În 
cheie creştină, Horia Muntenuş ne reaminteşte că 
Peştele reprezintă simbolul creştinătăţii, pescarul 
e predicatorul (Dumnezeu), peştele e cel convertit 
(omul). Iar Brâncuşi s-a născut în zodia peştilor. În cheie 
creştină, Maica Domnului simbolizează poarta prin care 
Iisus a pătruns din lumea divină în cea terestră, primind 
înfăţişare umană, iar apa Jiului reiterează botezul din 
apa Iordanului. Sigur că această aureolă creştină nu se 
referă la semnifi caţia principală a sculpturii menţionate 
ci la atmosfera sacră în care a  fost creată.

În legătură cu Pasărea măiastră, Horia 
Muntenuş extinde o interpretare a cercetătoarei Nina 
Stănculescu (IZVOARE ŞI CRISTALIZĂRI ÎN 
OPERA LUI BRÂNCUŞI), conform căreia: „Măiastra 
se va preschimba treptat în fuior, ovoidele din care 
pleacă Măiastra, în diferitele ei versiuni, sunt pietrele 
zăvoiului Bistriţei copilăriei lui Brâncuşi...” . Pentru 
exegetul nostru,  furca, fuiorul pe care l-a văzut artistul, 
încă din copilărie, în mâinile mamei sale Maria, 
reprezintă instrumente pentru toarcerea timpul mitic.

Conform cercetărilor fi lologului Horia 

Muntenuş, în sanscrită Măiastra se traduce ca  Maia 
– iluzie adică iluzia trecerii/trecerea iluziei, iar Stra – 
trecere. La noi Maia este soaţa lui Maiu şi mai găsim în 
tradiţie, moşii de Mai, iar bunica o alintăm drept Maia.

Revenim astfel la tradiţia noastră patriarhală, 
de unde vom coborî, urmând abordarea fi lologică şi 
dacologică, până la Tradiţia Primordială a omenirii.

Pe fi liera numelui Brâncuşi, fi lologul descoperă 
că acesta ascunde şi alte conotaţii fascinante, care 
leagă creaţia sa de preistoria şi tradiţia noastră. Brad 
– este numele românesc al coniferului, Bratu – frate 
(în slavă), Brenthos – mândru (în greceşte). În limba 
română brâncuţa şi  brânduşa sunt plante, iar  Branişte 
desemnează un loc domnesc, iar brână înseamnă brâu.  
În ENCICLOPEDIA BRITANICĂ autorul găseşte:  

brân – corbul nemuritor, Brân - erou de origine celtică, 
fondator al unui clan sacerdotal, Brânii - simboluri 
ale fertilităţii. Herodot menţionează pe satrii, singurul 
neam liber dintre traci, locuitori ai munţilor, fondatorii 
oracolului lui Dionysos. Dintre aceştia,  bessi 
indeplineau sarcinile de profeţi de sanctuar – de aici 
derivă numele de Basarabi, Ţara Basarabilor – Ţara 
Bessilor. 

Ajungem astfel la geografi a sacră în care Bessi/
basianii/Basarii desemnează Basarabia. Basarabă  se 
compune din ban-sarabă (ban – cel ce vorbeşte, Bha – 
a lumina; Sarabha – care luminează, Sarab – căpetenie 
(Sur – Surya – Soare, Rab – Rege/Înţelept, Bos – Şef,  
Sarabos – conducător Universal.

În irlandeză Brân înseamnă  Corb, de unde  
Brân /Vrân – Ţara Vrancei – Ţara Corbului. Vâlcea 
– Welch- Vlahia, Blac, balc- balcan,. Volk -  preot şi 
lup. Virgilius în GEORGICELE afi rmă că sofi stul 
Asclepiade din Tracia vorbea despre legendarul rege 
Boreas ca rege al sciţilor, întemeietor al boreazilor, 
regi şi preoţi ai  hiperboreenilor. Hecateu din Abdera 
povesteşte legenda naşterii lui Apollo în insula Leuke 
( Insula albă unde se afl a primul Centru Suprem 
Hiperborean). În timpul marii migraţii hiperboreene 
spre sud şi spre Asia (India), după Vasile Lovinescu, 
acest Centru suprem a fost mutat în Insula Şerpilor din 
Marea Neagră.

Horia Muntenuş avansează ideea că 
parcurgerea Ansamblului monumental de la Târgu-
Jiu, pe lângă semnifi caţia comemorării eroilor căzuţi 
în Primul Război Mondial în luptele pentru apărarea 
oraşului, reiterează marea migraţie hiperboreeană din 
primul sau al II-lea mileniu î.e.n. Ea mai reprezintă atât 
Drumul zeilor cât şi Drumul transhumanţei ţăranului 
mioritic.

Ansamblul devine: Templu Funerar, Templu al 

Meditaţiei, Templu al Cultului Strămoşilor, Templu al 
Timpului Istoric, Templu al Timpului Mitic, Templu al 
Timpului Simbolic, al lui Cronos, Templu al Creştino-
păgânului Crăciun. 

Sărbătoarea dacică a Crăciunului a devenit 
Seara de Crăciun creştin când se naşte salvatorul lumii 
şi acum Templu de la Târgu-Jiu devine Templu întru 
Cristos. Cele 12 scaune din jurul Mesei Tăcerii îi 
desemnează pe cei 12 Apostoli ori pe cei 12 Cavaleri 
ai Mesei Rotunde, ptecum şi pe cele 12 zile între 24 
Decembrie – 6 Ianuarie, interval în care mormintele se 
deschid şi sufl etele revin să-şi vadă locurile şi pe cei 
dragi.

Poarta sărutului – Poarta raiului – Poarta 
iubirii, simbolizează cununia cu moartea într-un 
legendar arhetip haiducesc, Nunta de Crăciun.

Regăsim conotaţiile „Arborelui vieţii” 
parcurgând traseul Masă – Coloană într-un  ritual/
procesiune de înmormântare, în care Coloana 
reprezintă bradul de înmormântare – nunta postumă. 
Coloana mai poate fi  altă faţă a germenului vieţii, a 
seminţei şi Axul Polar al locului de sanctuar (pe malul 
Jiului), la intersecţia unor meridiane şi paralele sacre. 
În sanscrită Ji înseamnă a câştiga/glorie, astfel încât 
râul Jiu semnifi că a însufl eţi, a da viaţă, a supravieţui.

Vasile Lovinescu (DACIA HIPERBOREANĂ, 
Ed. Rosmarin, Bucureşti, 1994) vorbeşte despre marea 
migratie hiperboreană care a constat din venirea acestui 
popor mitic din Nordul Europei şi dupa aşezarea sa pe 
cursul Dunării, contribuind la formarea popoarele indo-
europene, o ramură importantă, condusă de Rama (Rene 
Guénon) s-a deplasat în India (rasa ariană, creatoarea 
Vedelor). Altă ramură (în special celtică) s-a deplasat 
spre Vestul Europei ajungând în Marea Britanie. 

Drumul zeilor a fost marcat cu megaliţi/pietre 
uriaşe (Stonehenge etc.) sau diguri de pământ (Valul lui 
Traian etc). 

Horia Mntenuş este de părere că Brâncuşi, 
avându-l profesor pe marele istoric Grigore Gheorghe 
Tocilescu (adept al lui Densuşianu, Haşdeu, Bolliac 
etc.), în perioada 1898-1902, afl ase informaţii 
importante despre daci din lucrarea acestuia „Dacia 
înainte de Romani” (publicată  în 1880). Pentru Horia 
Muntenuş, Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu 
reiterează traseul mitologic al migraţiei indo-europene. 
Motivul călătoriei întemeietoare, ca interpretare 
a Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu a fost 
începută de Constantin Noica, fi losoful considera că 
este vorba de întemeierea unei localităţi de către o ceată 
de păstori. Sedus de interpretarea literară noiciană, 
Horia Muntenuş hiperbolizează povestea. După părerea 
mea, aceste interpretări sunt prea îndepărtate faţă de 
semnifi caţia principală a ansamblului monumental, 
aceea a comemorării eroilor căzuţi în primul război 
Mondial pentru apărarea oraşului Târgu-Jiu.

Pentru Horia Muntenuş: „Coloana e calea 
prin care Dumnezeu coboară la Om pentru a-l ridica 
la Sine.” De asemenea, Coloana îl reprezintă pe 
mitologicul Atlas cu picioarele depărtat şi braţele 
ridicate şi depărtate. De asemenea, autorul, îl include şi 
pe Regele (lumii) regilor ca element al Coanei. Regele 
regilor, constituie un Avatara, deci  poate fi  identifi cat 
şi cu Zalmoxis,  Ler Împărat, Orfeu etc.

În concluzie, putem afi rma că cercetarea lui 
Horia Muntenuş este unică în brâncuşiologie prin 
noutatea punctelor de vedere puse în discuţie. Demersul 
fi lologic, asupra conotaţiilor numelui Brancos, care 
sunt tot atâtea caracteristici ale specifi cului nostru, 
rămân valabile şi dacă sculptorul Constantin Brâncuşi 
nu ar fi  existat. Dar iată că acest lucru s-a petrecut. 
Brâncuşiologii nu au discutat cartea incitantă scrisă 
de Horia Muntenuş. Cititorii vor găsi în paginile ei 
probleme cu adevărat fascinante, istorice, fi lologice, 
estetice, religioase. Intuiţiile autorului sunt cu adevărat 
ingenioase. Am inventariat doar o mică parte dintre ele. 

Prefaţa cărţii,  Românitatea şi creştinătatea 
lui Constantin Brâncuşi (sculptorul şi ortodoxia) este 
semnată de unul din cei mai importanţi brâncuşiologi 
români, Constantin Zărnescu.

Lucian GRUIA

Horia Muntenuş:

 „DINCOLO DE BRÂNCUŞI” „DINCOLO DE BRÂNCUŞI”
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În 1907, anul în care Brâncuşi 
ajunsese un maestru recunoscut al stilului 
clasic (mimetic), studiat în şcolile parcurse la 
Bucureşti şi Paris, dar în ale cărui realizări el 
nu vedea decât “ cadavre”, an în care avea să 
creeze operele cotiturii a pornit şi acea altă 
inovaţie a imaginilor pe care le sclupta: for-
ma ovoidă. O formă care, după cum a remar-
cat Sidney Gaist, avea să îl urmărească pa-
truzeci de ani de atunci în colo. Şi în această 
formă din care mai toate operele lui aveau 
să-i izvorească sau în care aveau să sfârşeacă, 
Brâncuşi, deobicei, ajungea printr-o şlefuire, 
ca o mângâiere omenească sau o netezire de 
ape, aşa după cum visase în copilărie când 
aduna pietre din vadul Bistriţei” până i se ru-
pea săcuiul”. Astfel, se petrecea după cum a 
recunoscut  Mario de Micheli ” la compres-
sione della forma verso l’interno, la concen-
tratione dell’energia plastica dentro un nu-
cleo chiuso, compato”1. De fapt era o înain-
tare treptată care nucleul lipsit de aspirităţi şi 

de acel “ buruienis” de care vorbise  Henry Moore”2 .
În simplitatea şi puritatea ei directă, imaginea brâncuşiana căpăta nu numai ne-

tezimea blândeţii, dar şi o mlădiere către înauntru precum arcuirea valurilor sau a scrierii 
japoneze. Era o “curgere” a liniilor, a volumelor, unele dintr-altele şi unele cu altele, 
în mişcarea adesea ascunsă care le articula. Individual se apstractiza  pâna la semnul 
grafi c şi deabia recnocscibil al realitâţii din care proveneau, impreună se întreţeseau şi 
se acordau pâna când totul devenea un dans curb nemaioprit. Maiastra , în beţia înălţării 
ei se subţia şi se preschimba într-un simplu zbor nestăvilit. Muza adormită îşi stingea 
tot mai mult trăsăturile şi expresivitatea în luciu de mai târziu al Începutului lumii, ou 
” cucuiet” , pregătindu-se să nască, să nască întregul univers. Mai întii Nou născutul şi 
Primul ţipăt: însăilare a unui zvâgnet, însemn al unei prime mărunte izbucniri de viaţă în 
perfecţiunea fără fi sură a ovoidului primordial. Afecţiunea celor Trei pinguini a treimilor 
deaceiaşi fi re sau fi inţă de marmură albă se preschimba în întruparea celor Doi pingui-
ni mamă – pământ şi fi ul ei creaţiunea sau ca în icoana: Maica Dmnului cu Pruncul.
Îmbrăţişarea îi alătură până  aprope de contopire şi abstracţiune. Bucuria şi tandreţea for-
mei ovoide învăluia tot mai mult “ obiectele” brâncuşiene, alungind rotunjimea capetelor 
D-rei Pogany şi a ochilor ei imenşi, precum şi a altor capete, a Danaidei al lui Narcis sau 
Prometeu. Oval alungit ca o tulpină de plantă este şi mâna ( sau mâinile) D-rei Pogany, ce 
1 Mario de Micheli – “Constantin Brâncuşi”, Fratelli Fabbri Editori, Milano, 1966
2 Mc. Donald – “Hanry Moore on sculpture”, Londra, 1966, p. 64

se prefi ra pe lingă obraz. Această mână rămasă în desine în 1920, din marmură galbenă, 
i-a fost trimeasă în dar lui John Quinn.

Tot astfel, trupul Ledei  din acelaşi an, sau al Focei ( Miracolul) se înălţa discret 
dintr-un ovoid şi unul dintre cele mai desăvârşite ovoide deopotrivă trup feminin şi bulb 
de fl oare fi ind Torsul de tânără  din  onix , de mai târziu. Dar desigur,  dintre cele mai 
depline ovoide rămân şi  Negresa blondă din  aceiaşi perioadă, Eileen Nancy Cunard şi 
alte capete de femei în care tandreţea s-a întreţesut cu năstraşnicia.

Împreună cu Începutul  lumii, ovoidul cel mai simplu, rămâne însă fără îndoială 
Peştele, cel mai apropiat de o rachetă cosmică străbătând spaţiul. Făptura acuatică, el însă 
străbate orizontal apele, într-o plutire nesfârşită deasupra unei oglinzi metalice rotitoare şi 
când capătă proporţii uriaşe, singur, pe tamburul piedestalului său, devine Pesşele- Rege. 
El e totodată însemn hristic ( ICHTIS),  semn de recunoaştere a primilor creştini între 
ei. Ovoidul sacralizat şi-a regăsit împlinirea străveche, uitată în care însă perfecţiunea 
realizării îi conferă o mo-
dernitate neaşteptată. “ 
Eu vin de departe” a spus 
Brâncuşi “dar atunci repetă 
el cu obstinaţie nu se 
cunoştea o lucrare de atâta 
precizie pâna la capăt, cum 
fac eu astăzi”.3 

Intercalat unor sc-
tructuri alambicate, striaţii 
sau rotiri de şurub, uriaşă 
statuie  a Regelui Regilor, 
cu coroana lui de nuferi pe 
cap, ca unui spirit de a lui 
Buddha s-a înfi ripat în mi-
jlocul atelierului ca apariţie 
fantastică, halucinantă, ur-
mind să fi e aşezat în Templul eliberării, al maharajacului din India, unde însă nu a mai 
ajuns niciodată.

Pe de altă parte, ochii alăturaţi rotund pe lintoul Porţii sărutului au crescut pe 
stâlpii care îi susţin Ansamblul de monumente ale recunoştinţei, de la Târgu Jiu, soare şi 
înţelepciune a Iubirii care ar trebui să ne domine în toată existenţa noastră. Masa de taină 
a tăcerii cu care se începe întregul traseu al  Caii eroilor spre Coloana rugăciunii fără 
sfârşit, s-a restrâns la rândul ei închizându-se într-un cerc.

După un parcurs lung şi atât de variat, ovoidul brâncuşian şi-a împlinit în sfârşit 
traiectul.

3 Carola Gidion-Welcker, Constantin Brâncuşi, Ed. Du Griffon, Neuchâtel, Elveţia, 1958, cap. 
“Le mythe et les Temps modernes”, p. 40
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NINA STĂNCULESCU

OVOIDUL

„Îngerul din cadru” (Scrisul Românesc, 2011) 
reprezintă pentru Zoia Elena Deju expresia de vârf a 
poeziei sale de până acum, dacă e să amintim volumele: 
Limpezimi de mărgăritar (1994), Măiastra cerului 
(2008) și La Ghetsimani (2009).

De la fi orul sacru al unor idei și metafore prin care 
poeta se punea în relație cu o întreagă paradigmă a 
revelației, poezia a înaintat către o refl exivitate încărcată 
de tâlcuri existențiale. Poezia s-a subțiat în volutele unor 
intuiții esențializate, accentuând deopotrivă nevoia de 
certitudini și idealitate. «Îngerul din cadru» transcrie 
metafora acestui acut vizionarism, când tânjind după 
semnele transcendentului, când revelându-i-se «în colțul 
ferestrei» ori «în cadrul ușii», când regăsindu-se într-o 
ispășire crucifi cată: „atinsă de aripa Îngerului/ din cadru/ 
trezită de bătaia/ razei/ din colțul ferestrei// în volbura 
neantului/ blânda mea stea/ rodnic coborâtoare/ în 
golgota speranței.”

Subțiindu-se „în biata lumină/ a candelei” și înaintând 
„pe dalele/ bolniței”, Îngerul «din cadru», ca semn al 
revelației se așează „pe umărul drept” pentru a-i înțelege 
tânguirea și a-i intermedia mesajul: „Doamne,/ sunt aici/ 
unde mistuinda/ ață de lumânare/ în noaptea câlțoasă/ se 
apropie de nisip!”

Percepția lumii, a existenței devine „zbatere” 
interogativă și dilematică: „o fereastră/ fără deschidere? 
// o noapte/ fără rugăciune?” (Înger în cadru).

Aceeași tânjire metafi zică în Pridvor de dor, ca o 
„oglindă concavă”, întoarsă spre sine așadar: „cum o rană/ pe alta vindecă/ și inimă pe inimă/ se ascute”. 
Pentru ca în ultimul ciclu, Lumină crucifi cată, imaginile sentimentului jertfelnic să-i limpezească opțiunea 
tot sub semnul interogației lăuntricului, ca o imponderabilă aspirație: „sub ochii îngerului/ fără chip/ altare 
de dor/ icoana Mântuitorului // acum că minunea/ s-a săvârșit/ aș putea auzi/ în cadru/ bătaia îngerului?...”

Lirismul s-a așezat potrivit în cadrele unui imagism reținut, esențializând de data aceasta „rostirea” 
gândului într-o mai accentuată intuiție a tragicului. Ceea ce confi rmă un demers liric fi xat pe ideea de 
redempțiune, ipostaziindu-se în variabilele unei percepții revelatorii.

Caius MUNTEANU

O poezie a revelațieiO poezie a revelației RaftRaft
Zoia Elena Deju – Îngerul din cadru 

(Fundaţia – Editura Scrisul Românesc, 
2011), cu o prefaţă de Gheorghe Grigur-
cu. Poeta pare a fi  adepta ideii lui Blaga, 
că există cuvinte poetice şi altele care n-au 
ce căuta în lirică, Elena Deju folosindu-se 
doar de primele. E adevărat că şi tematica 
îi impune această opţiune: aceea a liricii în 
general de inspiraţie creştină, populată cu 
îngeri, icoane, jertfelnice: „sub ochii înge-
rului/fără chip/albesc de dor/icoana Mân-
tuitorului/acum că minunea/s-a săvârşit/
aş putea auzi/în cadru/bătaia îngerului?...” 
Autoarea ştie să reteze discursul liric poa-
te cu zece cuvinte mai devreme de a spune 
totul, lăsând cititorului plăcerea de a con-
tinua în minte ceea ce a „omis”, ceea ce 
dă volumului unitate – din fragmente – şi 
senzaţia de mister: „precum câmpia în arşi-
ţă/inima mea/în linişte/să aud poemul cum 
curge/să prind ceva din şoaptele lui/mesaje 
pe vălurelele/renunţării”. Să mai citim doar 
acest pastel croit pe o imagine atât de vie: 
„se lasă chindia/cu tot alaiul ei/ de visuri 
mieznoptice/în marama zeiţei/autumnale - 
/azimă în cuptorul asfi nţitului”.

Dumitru Augustin DOMAN
„Argeş”, noiembrie 2011
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,,Cronica” (Iași) din 1 octombrie 1976 publica un interviu cu Athena Tacha 
Spear, invitată la sesiunea internațională “Brâncuși în arta secolului XX”, care afi rma 
despre sculptor: „Aforismele sale, cu totul insufi cient studiate până acum, constituie, după  
părerea mea, unul din textele de bază ale artei moderne.”

Împărtășesc opinia aceasta și de aceea am încercat să ofer publicului o selecție a 
gândurilor autentice ale artistului, strânse într-o lucrare pentru elaborarea căreia  am primit 
repetate încurajări de la regretații Barbu Brezianu și Ion Pogorilovschi.

Antologia trilingvă de cugetări brâncușiene Așa grăit-a Brâncuși / Ainsi parlait 
Brancusi  / Thus spoke Brancusi grupează tematic 545 de gânduri ale sculptorului, 
selectate din texte publicate în decursul anilor. Cele mai multe au apărut în franceză (358) 
și română (123). S-au tradus în engleză 64. Texte olografe sunt peste 300. Toate cugetările 
sunt însoțite de traduceri. 

Vorbele lui Terentianus Maurus Habent sua fata libelli – Cărțile își au soarta lor – 
se aplică foarte bine la această lucrare, la care am trudit ani mulți și care a fost imprimată 
în doar câteva exemplare de Editura Criterion din București. A doua zi după lansarea din 
noiembrie 2010, regretatul editor Gabriel Stănescu a trecut în lumea drepților, iar editura 
sa și-a încetat activitatea. 

Destinul cărții s-a schimbat însă, prin implicarea benefi că în proiect a Editurii 
Scrisul Românesc din Craiova și a Centrului cultural Brâncuși din Târgu-Jiu. La 21 mai 
2011 lucrarea a văzut din nou lumina tiparului și a fost prezentată publicului gorjean într-o 
haină nouă de către domnul director Florea Firan.

***   
Încă din copilărie am privit cu respect scrisorile primite în 1937 de la Brâncuși de 

tatăl meu, Ștefan Georgescu-Gorjan, autorul concepției tehnice a Coloanei monumentale. 
Am admirat și  frumosul catalog Brummer din 1926, dăruit Tatei cu dedicație, în care 
erau consemnate în traducere engleză șapte din minunatele cugetări ale sculptorului. Tata 
păstra revista „Lumină și coloare” din 1946, cu “C. Brâncuși. Mărturii”, notate în 1938 
de Ionel Jianu, precum și numărul din „Arcades” din 1947, cu frumosul eseu al lui V.G. 
Paleolog.  În biblioteca Tatei se găseau monografi i Brâncuși, pe care i le trimiseseră Carola 
Giedion-Welcker în 1964, Sidney Geist în 1968,  sau Athena Tacha Spear în 1976, toate 
conținând numeroase referiri la vorbele sculptorului. Între volume, se afl au și Mărturii 
despre Brâncuși (1975) sau Omagiu 100, apărut la Târgu-Jiu în anul centenarului Brâncuși, 
ca și almanahul omagial Tribuna sau frumoasa Carte de inimă pentru Brâncuși, publicată 
de Nina Stănculescu.     

Acribia cu care Tata a consemnat experiența colaborării sale cu Brâncuși în 
realizarea tehnică a Coloanei fără sfârșit   de la Târgu-Jiu a reprezentat pentru mine 
un adevărat model. Inginerul și-a controlat  în permanență amintirile, coroborându-le 
cu documente și cu memoria membrilor echipei cu care a lucrat. Le-a cerut legatarilor 
universali ai artistului copii după scrisorile sale, trimise în perioada ridicării monumentului, 
dar din păcate nu le-a primit. Întrucât s-a pierdut și caietul cu stenogramele discuțiilor 
purtate cu Brâncuși în august 1937, la Petroșeni, Tata s-a ferit să difuzeze vorbe de care nu 
era pe deplin  sigur. Ar fi  putut relata multe, dar n-a făcut-o. 

După trecerea sa în lumea drepților în 1985, i-am preluat arhiva și m-am străduit 
să-i continui lupta de apărare a Coloanei. Lucrarea lui de sinteză Am lucrat cu  Brâncuși a 
reușit să vadă lumina tiparului în 1988, cu ajutorul Editurii Scrisul Românesc, din păcate 
înjumătățită și cu titlul schimbat, Amintiri despre Brâncuși.  Partea rămasă – Templul din 
Indor – a apărut în 1996 la Editura Eminescu, iar lucrarea integrală, cu titlul inițial, a fost 
publicată în 2004 de Editura Universalia. Demersul publicării  postume a scrierilor Tatei 
m-a obligat să mă documentez serios și eu. 

Între 1965 și 1996 am lucrat ca redactor de limbi străine și apoi ca șef de redacție 
la Editura Academiei. Am redactat nenumărate cărți și reviste în engleză și franceză, am 
răspuns de Dicționarul academic englez-român și de „Revue roumaine d’Histoire de 
l’Art”. În 1976 am avut privilegiul colaborării cu seniorul brâncușiologiei românești, 
Barbu Brezianu, la redactarea versiunii engleze a monumentalei sale lucrări, Brâncuși în 
România. Întrucât în  activitatea de coeditare a lucrărilor cercetătorilor români, fi rmele 
străine urmăreau exigent corectitudinea citatelor, am aplicat experiența și la cartea 
domnului Brezianu, rugându-l să furnizeze traducătorilor citatele originale din David 
Lewis sau Malvina Hoffman. Lucrând la cartea domnului Brezianu, am benefi ciat de 
temeinica sa expertiză în cunoașterea operei lui Brâncuși și am apreciat modul poetic în 
care transpusese citatele în română. 

În 1998, când am fost solicitată să traduc din engleză cartea doamnei Edith 
Balas Brâncuși și tradițiile populare românești, i-am cerut autoarei stabilită în SUA să-mi 
transmită textul original al citatelor din autori români. Cum dânsa nu le mai avea, a trebuit 
să le identifi c eu însămi. Cu această ocazie mi-am dat seama din nou de importanța citărilor 
corecte.

Peste ani, domnul Brezianu îmi va împrumuta cu generozitate din bogata sa 
bibliotecă importante lucrări despre Brâncuși. Îi sunt recunoscătoare că mi-a 
înlesnit accesul la prețioasele monografi i ale lui Friedrich Teja Bach din 
1987, sau  Pontus Hulten, Natalia Dumitrescu și Alexandru Istrati din 1986, 
ca și la cărțile semnate de Marguerite Vessereau în 1930, Malvina Hoffman 
în 1939, Petre Pandrea în 1945, Ionel Jianou în 1963,   sau Vintilă Russu-
Șirianu în 1969. 

Am alcătuit fi șe cu cugetările sculptorului, pornind de la forma 
în care au apărut mai întâi. Cea mai veche cugetare în română, notată în 
Carnetul de desen din anii studenției, am văzut-o în secția de grafi că a 
Muzeului Național de Artă al României – Arta nu este o întâmplare. 

Pentru textele în română, am consultat la Biblioteca Academiei 
interviurile publicate în presa vremii de Marcel Iancu în 1926, Apriliana 
Medianu și Lucian Boz în 1930, sau Ioana Giroiu și Ionel Jianu  în 1938. 

Tot la Biblioteca Academiei, am identifi cat scrisoarea în română 
din 11 februarie 1935 trimisă Miliței Petrașcu, prin care Brâncuși accepta 
comanda pentru Târgu-Jiu. Textul apărut în 1964 în traducere franceză în 
“Revue roumaine d’Histoire de l’ Art” fusese socotit de mulți drept original 
și citat ca atare.

În biblioteca Gorjan au intrat după 1985 noi lucrări, ca de pildă 
Catalogul Retrospectivei Brâncuși de la Philadelphia (1995), ediția engleză 
a monografi ei Brâncuși a lui Radu Varia  (1996), L’Atelier Brancusi (1997), 
Brancusi – L’inventeur de la sculpture moderne, de Marielle Tabart (1997), 
cele șapte Carnete ale Atelierului Brâncuși de la Centrul Pompidou apărute 
între 1998 și 2002, monografi ile lui Pierre Cabanne despre sculptor în 
franceză și engleză (2002),  Catalogul expoziției The Essence of Things de 
la New York (2004), monografi a Brâncuși a Doinei Lemny din 2005, în 

română și franceză, traducerea românească a cărții doamnei Tabart (2007).  
Monografi ile închinate sculptorului de Teja Bach și de Pontus Hulten, Natalia 

Dumitrescu și Alexandru Istrati nu au benefi ciat de ediții în română, spre deosebire de 
cele semnate de Carola Giedion-Welcker, Sidney Geist și David Lewis. Prin amabilitatea 
domnului Alexandru Buican am putut face copii Xerox după edițiile englezești ale lucrărilor 
datorate Carolei Giedion-Welcker, lui Ionel Jianou și Hulten et al.

Momentul de cea mai mare importanță în receptarea scrierilor brâncușiene a fost 
apariția catalogului La Dation Brancusi (2003) – îngrijit de doamnele Marielle Tabart și 
Doina Lemny –  și  a volumului Brâncuși inedit (2004) – ediție Doina Lemny și Cristian 
Velescu. Lucrările valorifi cau bogata arhivă de documente Brâncuși, păstrată de legatarii 
artistului și intrată în domeniul public prin actul Dațiunii, datorită moștenitorului legatarilor.  
Tezaurul de scrieri autentice, consemnate de mâna artistului, ciornele și corespondența 
păstrată de el au devenit astfel accesibile cititorilor. Importante corespondențe și scrieri 
în franceză au fost publicate în La Dation, în timp ce Brâncuși inedit a înregistrat 
corespondența în română și cugetări în română și franceză. Acribia editorilor a respectat 
grafi a specială a sculptorului.

În volumul semnat de Hulten, Dumitresco și Istrati, apărut în franceză în 1986 la 
Paris și în engleză în 1987 la New York, sunt consemnate o parte din gândurile artistului, 
împărtășite celor ce i-au stat alături în ultimii ani de viață și autentifi cate prin   prețioase 
facsimile.    

În  anul 2000   a apărut importantul  volum Studi su Brancusi al Paolei Mola, 
cuprinzând reproducerea unor texte devenite clasice pentru cercetarea brâncușiană: eseul 
lui Ezra Pound din “The Little Review” (1921), articolul semnat M.M. în “The Arts” (1923), 
cugetările publicate în “This Quarter”(1925),  textul integral al catalogului Brummer 
(1926), precum și o comparație a prefeței lui Paul Morand în franceză și engleză, articolul 
lui Henri-Pierre Roché din “L ‘Œil” (1957) și discursurile de la funeraliile artistului.   

Am reușit să fac fi șe pentru principalele ziceri brâncușiene, tipărite în timpul vieții 
sale și pentru care existau și dovezi olografe. M-am străduit să găsesc traduceri realizate 
de exegeți. 

Articolul Brancusi de Dorothy Dudley din 1927, cuprinzând multe citate în 
engleză din vorbele sculptorului, fusese păstrat cu grijă de acesta. Traducerea în franceză 
datorată Doinei Lemny și cea în română oferită de V.G. Paleolog au permis alcătuirea unei 
fi șe trilingve pentru fi ecare cugetare.

Importantul articol în engleză al necunoscutului M.M., care sintetiza numeroase 
conversații cu artistul, exista în arhiva brâncușiană alături de o traducere fi delă în franceză. 
Frumoasa transpunere în română, datorată lui V.G. Paleolog, a făcut posibilă prezentarea 
trilingvă a textului într-un capitol separat, întrucât autorul nu reproduce vorbele artistului, 
ci esența gândirii sale.  

Fișe trilingve am putut realiza pentru citatele franceze din monografi a Carolei 
Giedion-Welcker, traduse în ediția engleză din 1959 și în cea română din 1981. La fel am 
procedat pentru citatele franceze din monografi a lui Ionel Jianou, traduse în ediția engleză 
din 1963 și în cea română din 1983, sau pentru textele citate de Athena Tacha Spear, în 
ediția engleză din 1969, în cea română din 1975, sau în fragmentul de carte publicat în 
franceză în 2001. În cazul citatelor din cărțile lui Sidney Geist în engleză, am avut la 
dispoziție frumoase traduceri în română și, uneori, și fragmente în franceză.

În decursul anilor am tradus și eu mult din și în română, valorifi când cunoștințele 
acumulate din studiul francezei și al englezei. Acolo unde nu am găsit versiuni autorizate, 
m-am încumetat să ofer eu traduceri în română, franceză sau engleză, după caz.  Soluțiile 
sunt perfectibile, de bună seamă. Important este că se cunoaște forma primară a cugetărilor.

În alcătuirea volumului nu am selectat texte din romane, piese de teatru sau 
convorbiri imaginare, în care nu vorbește Brâncuși ci un personaj fi ctiv. Nu am inclus 
nici proverbe sau aforisme ale altora, chiar dacă sculptorul le aprecia. Am încercat să evit 
citarea unor ziceri insufi cient documentate.

Existența materialelor olografe consemnate în volumele Dation și Brâncuși 
inedit a îmbogățit substanțial corpusul selectat. Pentru a ușura lectura am folosit ortografi a 
corectată. Textele au fost grupate tematic, iar cele olografe au fost marcate cu asterisc. Am 
indicat sursa sau sursele și existența facsimilelor în sursă, am precizat numele traducătorilor, 
când erau menționate.

Cugetările brâncușiene merită să fi e mai bine cunoscute întrucât sunt minunate.
Când sculptorul William Tucker a luat cunoștință de conținutul antologiei trimisă 

în format electronic, mi-a scris următoarele:
“Am deschis textul cărții tale cu gândul de a parcurge la întâmplare niște citate, 

poate pentru a găsi ziceri pe care nu le citisem înainte... dar acum s-a făcut întuneric, au 
trecut ore întregi, ochii mi-au ostenit de strălucirea ecranului și mă simt atât de fericit că a 
existat un astfel de om. Ai făcut un mare serviciu lumii. Mulțumesc.”

Sorana Georgescu-Gorjan

ISTORIA UNEI CĂRŢI
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   George DRĂGHESCU: O furnică pe Golgota

Vîrsta edenică
Lapidaritate şi iar lapidari-

tate pare deviza poetului-actor 
George Drăghescu. Aşezat în mar-
ginea haikuului şi a aforismului, 
d-sa se străduieşte a face economie 
de cuvinte într-o vreme în care cu-
vintele se risipesc prea adesea într- 
o vînturare sterilă, într-un zadarnic 
simulacru al plăsmuirii poetice. 
Se afl ă implicat în pasiunea lui 
George Drăghescu pentru concen-
trare un protest împotriva acestei 
întristătoare infl aţii. Util, întrucît 
nu o dată pierdem simţul măsurii, 
acea disciplină a mijloacelor care 
face cu putinţă atingerea unui ţel. 
Bîjbîim în negura dezordinii ver-
belor care nu se mai leagă nici 
într-un chip raţional, nici în cel, 
paradoxal, al dicteului automat, 
procedeu nu al confuziei ci al 
contactelor fericit-imprevizibile, 
al hazardului norocos. Concen-
trarea expresiei, neglijată în con-
temporaneitate, ne lasă nostal-
gia unui fi ltru spiritual, al unei 
purifi cări. Ea se asociază cu bucu-
ria meş- teşugarului ce şlefuieşte 
cristalul artei. Putem vorbi de o 

asceză prin mijlocirea Formei. O fascinaţie a limitei conştiente de sine, care se cumpăneşte 
cu calitatea lăuntrică a fi inţei. În acest sens, George Drăghescu se povăţuieşte pe sine: 
„Cîntăreşte-ţi bine limitele, să prindă în greutate calităţile”. Sau, în duhul unei economii 
ideale: „Orice exagerare este prin ea însăşi o limită”. Flama patetismului e înlăturată: „Vor-
bele mari izvorăsc din jarul înţelepciunii, nu din fl acăra ei”. Tăcerea aduce ea însăşi o esenţă 
care nu se afl ă la îndemîna oricui: „Sunt taciturni cei care nu au nimic comun cu tăcerea”. 
George Drăghescu îşi intitulează placheta O furnică pe Golgota. De ce o furnică? Oare pentru 
că, în mod curent, furnica e simbolul hărniciei, al prudenţei, în opoziţie cu greierele nonşalant, 
neprevăzător? O hărnicie care poate fi  împinsă la o accepţie meschină, la o legătură prea strînsă, 
egoistă cu bunurile terestre… E mai potrivit să menţionăm aici credinţa indiană potrivit căreia 
furnica sugerează însemnătatea minoră a făpturilor omeneşti luate în parte, mediocre, sortite 
pieirii dacă nu aspiră la o înălţare către Brahma. Calitatea sfi dează cantitatea. Avem a face cu o 
provocare adusă lumii materiale, deoarece microcosmul, purtător şi el de absolut, se întîlneşte 
cu macrocosmul divin: „O furnică pe Golgota duce o cruce de om”. Poetul nostru măsoară 
sforţarea, mistică în fond, a furnicii printrun ochean întors: „Templul furnicii - un muşuroi la 
capătul lumii”. Sau într-un context brâncuşian: „Pe Masa Tăcerii furnicile ţin un concert”. Nu 
doar furnica se arată a fi  un mesager al harului deopotrivă dumnezeiesc şi poeticesc. „Contim-
poran cu fl uturii, cu Dumnezeu”, pe urmele genialului precursor, George Drăghescu contemplă 
palpitul fragilelor zburătoare, graţia lor stîngace: „Doi fl uturi se întînesc - stîngaci se salută”. 
Ori raportează zbenguiala lor la eternitate: „Fluturii în grădină se joacă sau caută timpul?”. 
Poetica lui George Drăghescu are simplitatea şi transparenţa unui izvor ce ţîşneşte în miez de 
codru. Dacă litera versului se compune dintr-un mozaic percepţional, frecvent de inspiraţie 
silvatică, spiritul care îl animă e o transcendenţă. O obiectivitate angelică, incantatorie: „Pe 
unde au trecut lupii, eu am scris poezie, pe unde au trecut greierii, eu am scris poezie, pe 
unde au trecut îngerii, era scrisă poezie”. Într-un soi de panteism liric, abstractul şi concretul 
fuzionează: „Lucrurile abstracte sunt lucruri fi reşti, aşezate pe ochelarii lui Dumnezeu”. Vîrsta 
arhetipală a acestui bard ingenuu n-ar putea fi  decît cea edenică. Întrebîndu-se, atunci cînd 
Masa Tăcerii i se înfăţişează acoperită de o zăpadă zaharoasă, „cine taie tortul pentru îngeri?”, 
d-sa numeşte copiii precum un substitut al celestelor înaripate. E o copilărire a poetului însuşi, 
transpus în „gîndul de copil”, care „aleargă pe cîmp după un iepure” sau săvîrşeşte fel de 
fel de alte năzdrăvănii. Dar neputînd susţine doar partitura purităţii, George Drăghescu dă 
glas şi „vîrstei de fi er”, care înăbuşă serafi smul începutului de viaţă. Se ivesc în consecinţă 
amărăciuni refl exive, scintilaţii melancolice: „Un vis care ucide alt vis compromite utopia 
visului”. Ce aşteaptă George Drăghescu? A reveni la idealitatea fi inţei neprihănite, consumată 
şi totuşi insubstituibilă: „Viitorul este o copilărie mistuită”.

Gheorghe GRIGURCU
România literară, Nr. 24/2011

Recent, sub egida Consiliului Județean Dolj și a Bi-
bliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, a văzut 
lumina tiparului o lucrare multașteptată: Dicționarul 
bibliografi c al membrilor Uniunii Scriitorilor din 
România – Filiala Craiova (Ed. Aius, 2010, 240 p.). 
Colectivul de realizatori: Lucian Dindirică (coordonator), 
Lavinia Dumitrescu, Daniela Popescu, Vasilica Anghel. 
Consultant științifi c: prof. dr. cercetător științifi c Tudor 
Nedelcea.

 
Este primul dicționar de acest fel, care ne oferă o ima-

gine exactă a fi lialei de profi l din Oltenia, regiune destul de 
bogată în condeieri și care aduce în literatură specifi citatea 
alutană, spiritul pandur-jian, în general o creație literar-
artistică de aproape două secole de existență. Să precizăm 
că este vorba de scriitori în viață, unii cu o producție lite-
rară bine reliefată în peisajul național, alții afl ați în plină 
afi rmare. Dicționarul este strict biobibliografi c, fără a im-
plica judecăți de valoare sau prezentarea operei, precum în 
Dicționarul General al Literaturii Române (coordonator: 
Eugen Simion), care are în persoana cercetătorului craio-
vean Tudor Nedelcea un competent punct de sprijin (de cu-
rând, și câțiva scriitori gorjeni au fost invitați să participe 
la ediția a II-a, deocamdată literele A-B, care va apărea în 
primăvara lui 2012).

Să începem, așadar, cu menționarea scriitorilor gor-
jeni prezenți în lucrarea de față: Aurel Antonie, Gelu 
Birău, Zenovie Cârlugea, Ion Cepoi, Adrian Frăți-
lă, Alex Gregora, Lazăr Popescu, Spiridon Popes-
cu, Florian Saioc, Eleodor Dinu (la ultima ședință de 
validare din septembrie 2011 au fost aleși în US prozatoa-
rea Elena Brădișteanu, membru stagiar și regretatul critic 
literar Ion Pecie, membru defi nitiv).

Din 102 membri în viață, câți consemnează Filiala 
Craiova, iată că numărul gorjenilor este în plină ascensi-
une, iar dacă ni se permite să exprimăm o părere perso-
nală, aceasta ar fi  favorabilă și altor confrați gorjeni, care, 
sunt sigur, își vor găsi, mai devreme sau mai târziu, locul 
în Uniune: Romulus Iulian Olariu, Sorin Popescu, George 
Drăghescu, Ion Popescu-Brădiceni, George Dumitru, Zoia 
Elena Deju, Ion Mocioi, Andrei Popete-Pătrașcu, Lucia 
Sava, Viorel Surdoiu, Dumitru Dănău, Ion Elena, Any Dră-
goianu, Ion Căpruciu, George Brebenel, Marius Iorga ş.a… 

(Interim)

Prezenţe gorjeneşti înPrezenţe gorjeneşti în  
Dicţionarul scriitorilor Dicţionarul scriitorilor 

olteni de azi olteni de azi 
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Dacă cei şapte ani, care separă aceste romane la 
momentul scrierii, pot spune ceva cititorului grăbit, faptul 
acesta are oricum puţină importanţă; romanul lui Ioan 
Petru Culianu este scris în engleză, în colaborare cu H..S. 
Wiesner, în 1987, şi publicat, prin voia, să zicem, totuşi, 
destinului, postum în 2005 -vezi crima de la Chicago din 
21 mai 1991, h.13 !- iar acela al lui Umberto Eco, scris  în 
italiană, a.d. 1980. Jocul de smarald este considerat de 
critică roman poliţist, magic, esoteric, istoric, astrologic 
etc., dar şi o carte complexă a Renaşterii toscane. Numele 
trandafi rului -roman fi losofi c, politic, istoric, social, 
psihologic etc., cu o temă tot din epoca Renaşterii. Pentru 
ambele cărţi pretextele sunt nişte manuscrise, iar sursa 
primă Crimă şi pedeapsă a lui F.M.Dostoievschi, cum se 
va vedea: la I.P. Culianu un volum legat în piele de viţel, 
de o vechime considerabilă, redactat într-o latină plină 
de prescurtari şi cu adăugiri încâlcite. De fapt, este vorba 
de o precipitată traducere şi ea incompletă,  făcută direct 
din latină de autor, spre norocul nostru al cititorilor, puţin 
înainte de a-i fi  subtilizat manuscrisul original, jurnalul 
personal al unui tânăr student englez, Thomas Anglicus, 
sosit pe mare la Florenţa de la Pisa, seara, la invitaţia 
amicului său Pietro degli Ecati; ambii fuseseră studenţi la 
Padova. Eroul asistă la un şir de şapte crime, programate 
şi comise ciudat, după zodiac. Ultima crimă e stranie, 
fi indcă are drept ţintă o pictură a lui Sandro Boticelli, 
La Primavera, de fapt pânza, canavaua tabloului în care 
fusese învelită Tabla de Smarald, Tabula Smaragdina, 
a lui Hermes Trismegistul, iar mesajul ei autentic a 
ramas imprimat în ţesătură, tabloul însuşi fi gurează, se 
pare, o alegorie a procesului alchimic, macrocosmic şi 
microcosmic, universal şi individual, alegoria fazei sau 
stării numită Leul Verde, rezultatul fi nal fi ind o nouă 
înverzire a Pământului. Plumbul putea contracara această 
înverzire.Tabloul ar mai avea şi o valoare  ceremonială 
unică, codifi când nişte cunoştinţe abstruse cu privire la 
marea Artă a Memoriei, al cărei mare maestru Petrus 
Ravennatus spune că imaginile cu încărcătură emoţională 
sunt cele mai sigure pentru păstrarea în memorie, 
îndeosebi imaginile iubirilor trecute, şi servind meditaţiei, 
iar înţelesul său ocult, împreună cu o miniatură a picturii, 
afl ată în posesia  unui dintre membrii familiei de Medici, 
trece la fi ecare sufl et considerat apt de a fi  iniţiat chiar 
în misterele cercului platonician, secretul înţelepciunii 
lui Seth şi a stirpei sale de magi, ca şi în alte cunoştinţe 
ştiinţifi ce. Tabloul nu este zugrăvirea evenimentelor 
cereşti din 25 noiembrie 1484. Însăşi conjuncţia din ziua 
aceea a fost în constelaţia veninosului Scorpion, nu în 
Libra venusiană! Tabloul conceput în ziua aceea nu evocă 
puterea acelei conjuncţii, ci pe-a uneia viitoare, care va fi  
la secole după moartea noastră: unirea zeilor planetari în 
regatul lui Venus. Ne mai reamintim că însuşi personajul 
lui Umberto Eco este englez, William / Guglielmo, un 
călugăr inchizitor iscusit şi plin de omenie, secondat 
de novicele Adso din Melk, cel care îşi redactează la 
bătrâneţe memoriile. Locaţia abaţiei benedictine este 
undeva în nord, la graniţa dintre Italia, Franţa, Elveţia. 
Şi aici avem pretext un manuscris apocrif, cartea a doua 
a Poeticii lui Aristotel, mai precis Tratatul despre râs, 
ale cărui pagini fuseseră impregnate de către Jorge cu 
o puternică otravă, sustrasă de la un ierborist, care o 
extrăsese din plante şi, iarăşi, şase crime şi o sinucidere, a 
criminalului, numai că ele se desfăşoară după un scenariu 
inspirat din Apocalipsa lui Ioan, avându-l în umbra lor 
pe odiosul Jorge, abatele orb -replică dură a lui U. Eco, 
adresată lui Jorge Louis Borges, pentru că acesta a scris 
cu nonşalanţă că o dată la o mie de ani ar trebui arsă 
biblioteca din Alexandria-. Cât priveşte titlurile celor 
două opere, ale căror autori, pe lângă erudiţie manifestă 
un extraordinar spirit ludic, respectiv o clarviziune şi o 
intuiţie a ţeserii destinului omului, omenirii în general. 
Despre jocul de smarald, la cele spuse deja pană acum s-ar 
mai putea adăuga ceva, referitor la însăşi ideea de joc, prin 
vorbele contelui Pico della Mirandola: universul e un joc, 
Florenţa este tabla, iar noi suntem pionii! Ce înseamnă 
cunoaşterea? Nimic altceva decât privirea unui jucător 
care se uită de sus şi ştie poziţiile tuturor pionilor şi toate 
mişcările lor. Adversar al familiei de Medici, Pico este 
duşman şi al lui Marsilio Ficino şi consideră că secretul 
ultim al tabloului boticellian este acela că Dumnezeu este 
o zeiţă, alias Venus, în dauna Scorpionului. Spre deosebire 
de Pico, Pietro degli Ecati glosează într-un poem: Sosesc 
împreună dănţuind dansul lor fără de timp / Graţiile, şi 
aduc cu ele raiul pe pământ. Atunci cosmosul nostru se 
va naşte / Sub semnul Balanţei. Dar, la cele Trei Graţii 
vom reveni ceva mai târziu. Să ne reamintim că maestrul 
lui I.P.Culianu, Mircea Eliade a scris  o nuvelă intitulată 
Les Trois Grâces, pe tema tinereţii fără  bătrâneţe, 
preluată de la Petre Ispirescu. Mai reţinem şi un teribil 

avertisment făcut tot de Pico: oricine se socoteşte în 
posesia adevărului trebuie înlăturat din societatea umană. 
În cazul romanului italian, titlul îşi are originile într-
un poem medieval, De conteptu mundi al lui Bernardo 
Morliacense, un benedictin din secolul al XII-lea, din al 
cărui hexametru U.Eco citează glosând: stat rosa pistina 
nomine, nomina nuda tenemus, adică: dăinuie prin nume 
străvechiul trandafi r, dar nu mai păstrăm decât numele / 
denumirile goale. Recunoaşte, desigur, cititorul motivul 
ubi sunt, unde sunt... villonienele zăpezi de an ţărţ, anus 
tertius.  Gr. trandafi llos  înseamnă treizeci de petale. Sunt 
de remarcat la ambele texte epice, structura savantă, şi 
motivele: cărţile rare, manuscrisele, biblioteca, labirintul, 
rugul, focul, procesiunile cu torţe, piramida, pictura, 
arhitectura, planiglobul, elementele alchimice, mitologice, 
zodiacul, piatra fi losofală, lapidarii, herbarii, laboratorul, 
scriptoriul, pasajele în latină, uneori netraduse, la ambii 
scriitori, referinţele biblice, esoterice, istorice, peronajele 
celebre din Renaşterea italiană, ordinele călugăreşti, 
organizaţiile secrete, limbajul păsăresc, cifrurile, miracula 
rei unius, nominalismul, numele, catalepsia, mirajul etc. 
The Emerald Game debutează cu sosirea la Florenţa a 
lui Thomas Anglicus, însoţit de Martino, sluga lui. Eroul 
vede il campanile al lui Giotto, battistero, catedrala durată 
de Brunelleschi, labirintul străzilor ce duceau la Santa 
Croce, Piazza della Signoria, ori la Palazzo Vechio, Ponte 
Vechio etc. Asistă la o procesiune cu torţe, la acele roghi 
della verita, atât de dragi lui Giorolamo Savonarola, pe 
care acesta va şi sfârşi în fi nalul cărţii. Îl întâlneşte pe 
amicul său Pietro, urmează o junctio dextrarum, strângere 
reciprocă a antebraţului drept, dar, vai, un trecător cu 
pelerină îl înjunghie mortal pe Pietro. Înainte de a muri, 
Pietro apucă să spună: Cele Trei Graţii...Ia seama la ce 
ţi-am prezis... Pietro strângea în palmă un inel de smarald 
cu o inscripţie: Jupiter, Soarele, Venus, Balanţa şi cifra 
VII. Thomas ajunge la Podesta, unde e căutat de un 
tânăr, de fapt logodnica în travesti a lui Pietro, Vittoria 
Pitti. Marsilius Ficinus dăduse  celor Trei Graţii numele 
planetelor faste: Soarele, Jupiter, Venus, iar discipolul 
său Pico della Mirandola îşi luase cele Trei Graţii drept 
blazon, fapt pentru care Ficinus îl numise 

Comes Concordiae şi companion al Armoniei. 
Smaraldul, glosează I.P. Culianu, e una din cele 12 pietre 
preţioase pierdute de Afrodita în nordul Sciţiei, unde 
Arimaspii se afl ă  în luptă cu grifonii; aşadar smaraldele 
îşi au sorgintea în Hyperboreea, ţinutul miraculos unde 
fi inţe nemuritoare vieţuiesc în fericire veşnică: 
Smaragdus viret pre omnibus rebus virentibus. Illi 
peroptimi sunt lapides quos visus penetrat et de quorum 
fulgore vicinus aer virore cernituret quorum viror non 
obfuscatur sole vel lucerna vel umbra. Este evocat 
Aristeas, un cataleptic, mort în Proconessos şi dispărut 
misterios, apoi revăzut de cineva pe drumul din Cizicus. 
După şase ani a scris poemul Arimaspeia, unde a descris 
călătoria sa spre miazănoapte, către ţinutul numit 
Hyperboreea, care nu este altceva decât insula 
Hesperidelor, unde cresc miraculoasele mere de aur ce 
îl fac nemuritor pe acela care le mănâncă; alţii spun că 
acest ţinut este insula Avalon, unde regele Arthur şi-a 
găsit pacea  şi tămăduirea ( Hic jacet Arthurus, rex 
qoundam rexqve futurus, n.n. Rio) înainte de a reveni să 
domnească în insulele britanice; iar numele de Avalon 
înseamnă Insula Merelor. La fel şi lui Er pe când era 
crezut mort i s-au dezvăluit tainele Marii Răspântii, 
unde sufl etele purced spre rai. Am poposit puţin la 
capitolul al XIX-lea, intituat Viaţa după viaţă. Aceste 
rânduri ne trimit direct la o altă carte celebră a lui 
I.P.Culianu, Călătorii în lumea de dincolo, Ed. Nemira, 
B., 1996. Cei doi, Thomas şi Vittoria caută enigma în 
bilioteca labirint, cu o încăpere secretă, a lui Pietro. Aici 
afl ă un astrolab, un cadran solar şi alte instrumente 
astrologice, precum şi cărţi rare, inclusiv de magie, ori 
geomanţie etc. Ei găsesc un poem în latină despre cele 
Trei Graţii. Conjuncţia acestora era dată de ochii lui 
Mercur. Urmează o vizită şi un ospăţ la vila familiei 
Medici de la Careggi. Academia condusă de Ficino la 
Careggi poseda în bibliotecă manuscrise şi alte cărţi 
rarissime. Abundă lucrările de artă şi personalităţile 
culturale ale epocii şi tratatele acestora. Alchimistul 
Iacobus Donatus Lutzius le vorbeşte despre alchimie, 
tainele transmutaţiei materiale şi spirituale, piatra 
fi losofală şi încheie: gnothi seauton, cunoaşte-te pe tine 
însuţi. Smeralda! Vespucci recită din poeţii latini, Dante, 
Petrarca şi din sonetele proprii. Ficino, ghiceşte zodia 
Peştilor, sub care stătea Thomas, după fi zionomie. Are loc 
o reprezentaţie cu cele Trei Graţii ale lui S. Boticelli, a 
cărui soţie era tot Smeralda! Lutzius le vorbeşte despre  

toate cele 12 faze ale operei alchimice: 12 apostoli, şi 
treapta numită viriditas, între nigredo şi albedo, în care 
Leul Verde se va ivi ca să se-nchine Zeiţei de Smarald. 
Să nu  repetăm ce deja am scris despre tabloul boticellian. 
Căutând autorul primei crime, ucigaşul lui Pietro, se mai 
produc şi altele: Smeralda Vespuci, Lutzius, pictorul 
Monteleone, autorul unei copii a tabloului lui Boticelli, 
călugărul Arnaldus, după amintitul scenariu astrologic, 
zodiacal. Celor doi li se adaugă în căutarea criminalului şi 
d`Altavilla de la securezza. Două formule atrag cititorului 
atenţia: Ceea ce crezi că eşti, devii, respectiv, Ai să găseşti 
ceea ce cauţi. Thomas, după ce ingurgitează un jeleu 
verde, theriaca, de la messer Lombardus, afl ă că miezul 
tradiţiei oculte, cândva transmis lui Moise de Dumnezeu, 
a fost păstrat în limba îngerilor: Secretul şi Izvorul vieţii, 
după unii, este Rugul aprins din străfundurile mării, iar 
după alţii, Perla Neagră, creată înaintea Cerului şi a 
Pământului, care conţine în ea Cerul şi Pământul. Pico a 
descoperit în Kabală cele mai teribile secrete ale 
Creaţiunii, şi i-a învăţat despre ele şi pe alţii, cum ar fi  
neamţul Capino, autorul lucrării De Verbo Mirifi co. Un 
avertisment celor care trec nepregătiţi Râul Înţelepciunii. 
Actul de creaţiune este echivalentul unui trăsnet divin 
care despică, aşa cum îşi aleg cărarea, un anumit set de 
posibilităţi de opusul lor, creând astfel o lume şi o 
antilume în acelaşi timp. Venerabilul Iniţiator mai 
avertizează: Dar va sosi o vreme când oamenii prea 
inteligenţi vor fi  suprimaţi într-un mod mai subtil, 
presupun. Căci ei sunt prea aproape de sfânta Nebunie a 
Domnului pentru a fi  necesari societăţii umane. Thomas şi 
doctorul, ceasornicarul d`Altavilla ajung la concluzia că 
marele păpuşar al crimelor ar putea fi  însuşi dominicanul 
Savonarolla! Thomas îl va arunca, în legitimă apărare, 
într-un cazan cu plumb topit pe Pico, adept al lui 
Savonarola, pe când încerca să-i sustragă tabloul lui 
Boticelli, pe care nebunul voia să-l arunce în saturnianul 
plumb topit, chiar în ziua Marii Conjuncţii, sperând astfel 
să pună capăt dominaţiei familiei de Medici. A şasea crimă 
umană ar fi  fost urmată de moartea unei capodopere, La 
Primavera, care, se ştie le încorporează şi pe cele Trei 
Graţii ale lui Sandro Boticelli. Partea fi nală a traducerii 
lipseşte, deoarece manuscrisul i-a fost sustras autorului, 
un manuscris medieval din Batyaneum. Un post-scriptum 
relatează destinul lui Savonarola, care sfârşeşte pe rug. 
Despre el, Ficino, stins din viaţă în anul 1499, a spus că  
nu a fost altcineva decât însuşi Anticristul. Din prefaţa 
manuscrisului de secol XV, Thomas Anglicus mărturiseşte 
şi se întreabă: Cu această spovedanie mă eliberez. Oare 
crima care îmi apasă sufl etul a fost rodul propriei mele 
voinţe sau cel al destinului meu? Manuscrisul-pretext al 
romanului Il nome della rosa, este descoperit de autor în 
1968 şi reproduce un alt manuscris din secolul al XIV-lea, 
găsit în Mănăstirea din Melk, de un erudit din secolul al 
şaptesprezecelea, istoric al ordinului benedictin. U.Eco 
era la Praga şi trebuia să întâlnească o persoană foarte 
dragă. A plecat după şase zile la Linz, iar la Viena a întâlnit 
persoana multaşteptată. Urmau să pornească împreună pe 
Dunăre în sus. Citind povestea lui Adso din Melk, a făcut 
o traducere. Înainte de a sosi la Salzburg, după o tragică 
noapte la hotel, călătoria s-a întrerupt şi persoana, din 
pricina modului aiurit şi abrupt în care luase sfârşit acea 
legătură, a dispărut, luând cu sine şi cartea abatelui de 
Vallet. La Melk nici urmă de manuscrisul lui Adso. 
Pretextul crimelor din roman este un alt manuscris apocrif: 
Cartea a doua a Poeticii lui Aristotel, Tratatul despre râs. 
Giuglielmo intră în scenă însoţit de Adso. Romanul lui 
U.Eco debutează cu un prolog  în care Adso relatează la 
bătrâneţe ce a trăit începând cu anul 1327. Adso, novicele 
benedictin, ajunge secondant al franciscanului şi 
inchizitorului Giuglielmo. Amândoi pleacă în misiune la 
abaţia din Melk, unde se comisese o crimă; murise în 
condiţii suspecte un tânăr călugăr, maestru al miniaturii, 
Adelmo. Guglielmo are un dialog cu erboristul Severino, 
apoi vizitează scriptoriumul, unde cunoaşte cărturari, 
copişti, caligrafi , pe bibliotecarul Malachia din Hildesheim 
şi pe Jorge din Burgos, duhovnicul mănăstirii. Un frate 
sticlar îi face ochelari lui Giuglielmo. A doua victimă este 
Venanzio, înecat intr-un hârdău cu sânge. Biblioteca 
mănăstirii este un labirint, din ea se fură o carte, apoi sunt 
furaţi ochelarii maestrului. Adso are singura experienţă 
erotică din viaţa sa cu o fată care primea organe ale 
animalelor sacrifi cate în mănăstire: Omni animal triste 
post coitum. Adso descopră cadavrul lui Berengario. 
Cauza morţii o otravă foarte puternică, vizibilă pe degete 
şi pe limbă. Giulielmo regăseşte ochelarii furaţi, dar 
primeşte şi unii noi şi reuşeşte să descifreze manuscrisul 
lui Venantio, una din victime. Soseşte nemilosul inchizitor 
Bernardo Gui. Biblioteca labirint era o imagine a lumii 

JOCUL DE SMARALD  şi  NUMELE TRANDAFIRULUI, 
două capodopere postmoderne
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pământeşti. Gui îi descoperă pe Salvatore 
şi pe fată. Încep interogatoriile dure care 
vor  duce direct la rug. Este asasinat 
Severino şi dispare cartea pe care el o 
găsise. Jorge ţine o predică despre 
Anticrist, iar Adso descoperă puterea 
numelor: De la singura lui iubire 
pământească din viaţă nu îi rămăsese, şi 
n-avea să-i rămână vreodată, nici măcar 
numele. Moare apoi şi bibliotecarul 
Malachia, otrăvit de cartea buclucaşă. 
Semnele erau aceleaşi: vârfurile primelor 
trei degete negre. Cei doi, discipolul şi 
maestrul descoperă tainele bibliotecii 
labirint. şi temuta carte. Jorge manâncă 
Aristotelul, Tratatul despre râs şi 
incendiază biblioteca: ecpirosis, conform 
scenariului teribil, inspirat din Apocalipsă. 
Licurg, tiranul pusese, cum se ştie, şi el să 
se ridice o statuie râsului. Din ultima fi lă a 
cărţii afl ăm că biblioteca a ars trei zile şi 
trei nopţi, iar biserica învăluindu-se parcă 
în sine şi-a înghiţit turnul. Lui Adso care 
se întreabă: Est ubi gloria nunc Babylonia? 
Unde sunt zăpezile de altădată? Uneori i 
se pare că Dunărea este străbătută de 
corăbii pline de nebuni care se duc spre 
un loc întunecat. E frig în scriptorium, 
degetul gros îl doare. Lasă scrierea 
aceasta, nu ştie pentru cine, nu mai ştie 
pentru ce: stat rosa pristina nomine, 
nomina nuda tenemus. Andrei Oişteanu 
notează undeva: Ioan Petru Culianu pune 
în circulaţie conceptul modern de 
intertextualitate -explorat de Julia 
Kristeva, n.n. Rio-, preluat din recuzita 
literaturii posmoderniste -cf. Prefaţă la 
I.P.C., Călătorii în lumea de dincolo, Ed. 
Nemira, B.1996, p.19-, sublinind: 
Preocupările din ultimii ani de viaţă ai 
autorului -preocupări vizând ascensiunea 
sufl etului la cer şi călătoria pe lumea 
cealaltă- par a avea o valoare 
premonitorie, faptul este valabil, am 
aduga noi, cu deferenţa cuvenită 
maeştrilor, şi în cazul romanului Jocul de 
smarald, şi el străbătut de un puternic fi or 
aprehensiv. Ar fi  mult prea simplu să 
afi rmăm că şi acest text epic este 
postmodern. Şi totuşi, în ciuda erudiţiei 
indiscutabile, romanul delectează şi este 
scris să placă unui cititor şi el postmodern. 

Nu lipsesc din paginile cărţii ironia fi nă, 
ea însăşi un joc metalingvistic, enunţ la 
pătrat, punerile în abis, în paranteze a 
lumii, intertextualitatea, spiritul ludic 
-la postmoderni se poate întâmpla ca jocul 
să nu fi e înţeles şi să fi e chiar luat în 
serios-. Toate acestea sunt valabile şi 
pentru Numele trandafi rului de Umberto 
Eco. Autorul italian se şi întreba de altfel, 
dacă postmodernismul nu este numele 
modern al manierismului socotit 
categorie metaistorică. Cf. Marginalii şi 
glose la Numele rozei, în revista Secolul 
XX, nr. 8-9-10/1983, pp. 87-106. Să nu 
uităm de John Barth, teoreticianul 
american al postmodernismului şi de cele 
două opere fundamentale ale sale: 
Literatura epuizării, 1967, respectiv, 
Literatura împlinirii, 1980, dar şi de teza 
de doctorat a lui M. Cărtărescu, dedicată 
postmodernismului. Ana-Maria Tupan în  
cartea Marin Sorescu şi 
deconstructivismul, Ed. Scrisul 
Românesc, Craiova, 1995, consideră că: 
una din trăsăturile defi nitorii ale 
postmodernismului este dispariţia 
distincţiilor categoriale sub care percepem 
existenţa. Ca să nu mai vorbim despre 
lucrarea De la grammatologie, ap.1967, a 
lui Jacques Derrida, de Sfârşitul 
modernităţii lui Gianni Vatimo, ori de 
acea Réecrire la modernité de Jean-
Francois Lyotard. Quod erat 
demonstrandum! Ar mai fi  o posibilitate 
de interpretare a celor două romane: 
transtextuală -cf. Palimpsestes de G. 
Genette, 1982, unde sunt vizate cinci 
tipuri de relaţie între două texte: 
intertextul (prezenţa unui text în altul, 
coprezenţa a două sau mai multe texte), 
paratextul (anturajul textului: titlu, 
subtitlu, accesorii autografe şi alografe), 
metatextul (comentariul critic), 
hipertextul (un text grefat pe un text 
anterior, numit hipotext, fi e prin 
transformare, ludică, satirică sau serioasă, 
fi e prin imitaţie), arhitextul (care indică 
apartenţa taxonomică: roman etc.). 
Cititorului postmodern, jdămiiştilor 
-numai celor care nu citesc!- o abordare 
transtextuală şi plăcerea lecturii, mai ales!

Romulus Iulian OLARIU

Romanul Atacul feromonilor, al prozatorului Nicolae Munteanu, 
apărut la Editura Aula din Braşov, trebuie clasifi cat postmodern. Titlul 
însuşi are vădite conotaţii erotice, dar şi ludice. A nu se aştepta ipocritul 
de cititor - califi carea de ipocrit îi aparţine poetului Charles Baudelaire 
- la îmbăloşări amoroase. Erosul din textul romanesc este unul de 
esenţă.  Ne reamintim că termenul text vine de la teks, însemnând a 
ţese, a fabrica. Celor care au ochi de văzut, autorul le întinde o mână, 
amical:”Jocul cu (ne)cuvintele e însă un joc diabolic de serios”. 
Plasate între un incipit, la mare şi un epilog, la munte, multe din cele 17 
capitole au, de asemenea, titluri ludic-ironice. Dinamica şi toposurile 
acţiunii - postmodern se revine la intrigă - spun multe despre autor: când 
pe meleaguri neaoş româneşti, când prin cele bulgaro-turceaşti, fără a se 
exclude rromii, au ţiganii. Intriga este uneori de roman poliţist, alteori 
de roman de dragoste -conferă şi insolitul cuplu Maithuna-Enon!-, 
îmbrăţişând stilul- tot prin abilă pastişare- al rapoartelor, ghidurilor 
turistice, dar şi al jurnalului intim. O ironie teribilă vizează bulversanta 
viaţă dinntr-o lume nebună, scăpată şi ieşită din legile fi rescului, ori 
mai platic zis, din ţâţâni. Domnul Nicolae Munteanu mizează pe o 
vastă cultură fi lologică; nu e şi cazul, vai, mult prea grăbiţilor, uneori, 
mult prea vulgarilor jdămiişti. Ficţiunea romanescă, devine şi ea când 
pseudojurnal, când relatare de ghiduş, vreau să zic, de ghid turistic, 
montagnard, fi n şi dur observator al banalului cotidian. Scriitorul 
se joacă de-a clişeele lingvistice şi stilurile funcţionale. Citatul 
intertextual se afl ă la loc de cinste. N-am înţeles în ruptul capului, ce 
caută la turci personajul romulus, alias copia infi delă a ex-ministrului 
culturii, dacă nu cumva e vorba de vreo postură incognito?! -am citit 
undeva că acestui personaj i-ar fi  ieşit între timp părul prin căciula dacă, 
dacă nu cumva minţesc unii!- Deloc de neglijat rămâne dimensiunea 
transcendentală a textului, texturii romaneşti, autorul probând serioase 
aprofundări ale scrierilor sacre orientale, poate şi o practică a disciplinei. 
Precum argintul viu, atibut al lui Hermes cel de trei ori slăvit, Domnia 
sa se disipează voit în interstiţiile şi prin reţeaua de paing a ţesăturii 
capitolelor -era să zic covoarelor balcanic-orientale. Înalta vibraţie 
la splendoarea naturii, la capodoperele de arhitectură, la tot ce vine 
dinspre marea muzică bună, sensibila degustare, ori dedulcirea la poezie 
întregesc un profi l ales, de om şi scriitor, dispus să-şi delecteze cititorii. 
Finalul este unul deschis, de la Umberto Eco cetire, devreme ce autorul 
însuşi ne avertizează: Deocamdată SFÂRŞIT. Oare nu e scrisul însuşi o 
eternă rescriere - vezi  Matei Călinescu, Rereading, 1993, respectiv J-F 
Lyotard, Réecrire la modernité, 1988 -, dacă nu cumva o scri/jelire cu 
noi înşine, ca să lăsăm niscai dâre şi nu, Doamne fereşte!, în niciun caz, o 
cioplire de chip. Din câte ştiu eu, autorul şlefuieşte continuu verbul, întru 
înmugurirea şi înfl orirea parfumatei limbi române. Cartea este foarte 
bine scrisă -scriitorul Nicolae Munteanu l-a avut excelent îndrumător pe 
regretatul Gheorghe Crăciun! Scriitorul îl delecteză copios pe cititorul 
postmodernist, revizuieşte cu ironie şi candoare propriul trecut, dar 
şi trecutul nostru al cititorilor, punându-le în abis şi între parantezele 
husserlienei, transcendentalei reducţii fenomenologice, şi, infi rmând prin 
cultura solidă  şi extraordinarul spirit ludic, temerea lui Umberto Eco, 
potrivit căreia postmodernismul ar fi  numele modern al manierismului. 
Ca să ne jucăm şi noi puţin, dar serios, parafrazându-l pe John Barth, 
literatura pe care o practică domnul scriitor Nicolae Muntenu, departe 
de a fi  una a epuizării, este o literatură a împlinirii. Mă întreb dacă nu 
cumva, în acest roman autorului nu-i reuşeşte acea apropiere de idealul 
epocii postmoderne, formulat de J.Derrida în a sa De la grammatologie, 
1967: o desfacere din centrul dominant, cosmicizant, o estompare a 
priorităţilor logocentrice în universalizarea purei diferenţe.

Rio, Hiperboreus, Soli-rarius, Purus

Atacul feromonilorAtacul feromonilor

Mai deunăzi am descifrat fragmentar acest poem dac, 
copiat de pe un străvechi pergament, ascuns 
cândva în  arhivele de la Samisegetuza şi 
realizat în scrierea bustrophedon: un
rând de la dreapta spre stânga, 
altul de la stânga la 
dreapta.
Tehnica lui Leonardo da Vinci (scrierea în
oglindă), mi-a venit pe negândite în
sprijin.
Habar n-aveam în ce voi intra; vânătorii
de manuscrise deja mi-au subtilizat
originalul; aşa că mă tem că aici
voi putea reda doar o umbră
din frumuseţea sfântă din
original.
Am intuit de la bun început că aveam de-a face 
cu o uluitoare incantaţie magică pe 
motivul vertera sidera 
retro:
Dare-ar Domnul să se înturne înspre izvoare, din 
cursul lor apele, atât cele din înaltele tării, cât 
şi acelea din afundele, străfundele
tărtării,
cum se suceşte şi răsuceşte, la uşa raiului ţâţâna,
aşa să se abată  de la casa duşmană marile
bucurii,
anul, luna, săptămâna, ziua, clipa să-şi frângă
zborul, nu în fi rul de-argint al celor trei
Ursitoare,
ci în lumina în stingere a stelelor căzătoare....
Osia lumii, Dare-ar Domnul să nu mai steie
sub Ochiul Robilor din Calea
Lactee....
Până când neamul nostru preabun....
Fără să fi u laş, mă tem de-acum şi pentru viaţa mea.

Poem des-cifrat
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Bursierii au revenit la şcoală pe la 
început de  noiembrie, un noiembrie ceţos 
şi friguros. În şcoală, o atmosferă sumbră. 
Se vorbea pe şoptite de oameni  închişi ori 
împuşcaţi de noua poliţie.  La conducerea 
internatului venise un comandant legionar, 
Arvinte Popescu, o mutră acră, crispată , 
pe care nu-l vedeai zâmbind niciodată. 
Avea ca principal  ajutor  tot un Popescu, 
Sabin, din clasa a VI-a, care era numit  
comandant al „Frăţiilor de cruce” din 
şcoală. Un nou coleg, Ungureanu Jenică 
avea sarcină să organizeze şi în clasa 
lor  un cuib de legionari. Acesta  venise 
de puţin timp, ca repetent, şi fi ind cu doi 
ani mai mare, căuta să se impună. Seara, 
în dormitor  ţinea instructaj, dar n-a avut 
decât un singur amator, pe Nicolae Mihai. 
Curând s-a adresat şi lui Ionică:

-Măi, Sântion, tu care eşti bursier 
şi te ţine statu pe gratis,  tu ar trebui să 
fi i primul care să te înscrii în Legiune, să 
ne facem „fraţi de cruce”. Uite, am să te 
învăţ salutul nostru, salutul  roman, că te 
ştiu tare la istorie. Zici doar atât: „Trăiască 
Legiunea şi căpitanu”. Sântion s-a pus pe 
gânduri, după referirea la obligaţia lui de 
bursier credincios statului. Numai că aici 
nu de stat era vorba ci de altceva, s-a gândit 
el. Şi cine-l solicita: un  coleg nou venit, pe 
care anul trecut îl ştia în clasa superioară, 
repetent adică. Atunci i-a venit în minte  
sfatul  fostului  său învăţător, domnu 
Victor Bologa,  când l-a lăsat singur aici, 
printre necunoscuţi, să fi e atent, să nu fi e 
amăgit de  mişcările politice , să-şi vadă de 
carte.   

-Şi dacă zic „Trăiască tata”?, s-a 
pomenit Sântion că-i scapă vorba din gură, 
când s-a   şi trezit cu două palme peste cap.

-Aşa, îţi baţi joc de Legiune? Păi 
te altoiesc eu, că ştiu să bat, că tata era 
plutonier la jandarmi.

Ionică s-a retras la patul lui, 
plângând. Am primit bătaie de la pedagogi, 
acuma şi de la colegi, gândi, şi se hotărî 
să nu mai răspundă la provocări şi să se 
ţină numai de lecţii, să poată face faţă la 
teze. Şi ca să nu mai păţească ceva cu acest 
„Camaradul Jenică”,  aşa pretindea să i 
se spună, s-a hotărât că în fi ecare seară să 
facă meditaţia în bibliotecă şi să revină în 
dormitor numai după stingere, după ce toţi 
se vor fi  culcat..

Biblioteca şcolii, care ocupa o 
sală la parter, era patronată de profesorul 
de limba română Petre Panaitiu, un mare 
sufl etist, originar din Macedonia şi care 
manifesta simpatie pentru bursierii şcolii, 
printre care  doi erau din Macedonia 
grecească, unu din cea bulgărească, toţi 
trei „armâni”, cum afi rmau mândri. L-a 
remarcat însă şi cel venit din Ţara Moţilor, 
pe „Ionică cel fricos”cum îl încuraja pe 
Sântion, că-l vedea citind şi participând 
tăcut la şedinţele cenaclului literar din 
şcoală, condus de doi elevi premiaţi la 
diferite concursuri literare: Constantin 
Mesteacăn şi Dan Hâţulescu. Acesta din 
urmă a prins simpatie pentru Sântion 
după o discuţie despre o carte la modă 
„Minciunile convenţionale ale secolului 

XX” de Max Nordau. S-a mirat că unul 
din colegii de şcoală, cu doi ani  mai mic 
a citit o asemenea carte, ba a mai şi înţeles 
ceva din ea. Din acest moment a început 
să-i acorde atenţie şi să-i îndrume lectura: 
„spre clasici, copile!”a fost îndemnul 
domnului elev dintr-a şasea. 

-Uite aici, a continuat Hâţulescu: 
Panait Istrati, „Chira Chiralina”, de curând 
apărută, ca şi „Ţara de dincolo de negură” 
de Sadoveanu. Asemenea cărţi trebuie să 
citeşti şi nu cărţi de doi lei scrise de te-
miri-cine. Păi tu ştii cine-i acest Nordau? 
Un anarhist evreu, ca şi Bacunin şi alţii ca 
ei.

-Mă iertaţi, domnu elev: ce-
nseamnă anarhist?

-E vorba de nişte descreieraţi care 
urmăresc distrugerea statelor naţionale, ce 
s-au format cu atâta efort, după lupte de 
secole şi instaurarea dezordinii, a haosului.  
Există şi o carte mai serioasă pe această 
temă, scrisă de un neamţ, Spengler, „Der 
Untergang der Abenlandes”, pe româneşte 
„Decăderea Occidentului”. N-o poţi tu 
citi,că nu ştii germana, dar ai putea face 
apel la instructorul nostru de vioară, 
domnul Grullmeyer, neamţ sadea. N-are 
să ţi-o traducă, dar măcar să-ţi spună ceva, 
în rezumat. Ei da, acest occident putred e 
pe ducă, aşa cum a demonstrat acest an 
1940, când popoarele tinere ale Europei, 
Germania şi Italia, au dat lovituri de moarte 
capitalismului şi francmasoneriei jidoveşti. 
Ai văzut cum Germania victorioasă a 
ocupat Cehoslovacia, Austria şi jumătate 
din Polonia, dintr-un foc. Şi vine la rând 
Franţa, apoi  Anglia, cu toate coloniile ei. 
Război fulger! Axa Roma Berlin e pe cale 
să pună lucrurile la punct şi să instaureze o 
nouă ordine în Europa.

-Ce fel de ordine, domnu elev Dan?, 
Care a dus la dezmembrarea României? 
Că tot Axa a permis Uniunii Sovietice să 
ocupe Basarabia şi Bucovina, Ungariei să 
ne ia jumătate din Ardeal, ba şi Bulgariei 
să ne răpească mai jumătate din Dobrogea.

-Sigur, tu ca ardelean  refugiat e 
normal să fi i supărat, dar o să vezi că asta 
e numai pentru puţin timp, până  când 
Germania face ordine peste tot.

-Ziceţi că o să ne dea Ardealul de 
Nord înapoi? Când? Ştiţi câţi noi colegi au 
venit, refugiaţi din Ardeal, din Bucovina 
,din Basarabia.? Nu vedeţi că e plină 
şcoala de atâţia copii necăjiţi?

-Ei da, asta e realitatea, dar o să 
vezi că va fi   o nouă ordine, o nouă Europă, 
unită, un mare imperiu arian, în care se vor 
topi toate naţiunile, a mimat  entuziasmul 
Dan Hâţulescu.

Profesorul Panaitiu, care s-a făcut 
că nu aude discuţia dintre cei doi,după 
ce Dan a plecat, l-a chemat pe  Sântion la 
masa lui de lucru.

-Te rog să şezi si mă asculţi puţin. 
Nu-i rău că Dan ţi-a indicat anumite cărţi, 
dar cât priveşte  ideile şi convingerile 
politice, te sfătuiesc să ţi le formezi pe 
baza propriei lecturi. Pentru asta trebuie să 
citeşti mult, foarte mult. Şi lasă-i pe nemţi 
cu teoriile lor, că nu se ştie cât bine sau 
cât rău fac ei Europei. Vezi că peste tot se 
vorbeşte numai de război, de nenorociri, cu 
spaimă şi teroare. Ţara noastră a fost pur 
şi simplu mutilată în acest an 1940 şi  în 
şcoală  avem atâţia refugiaţi. Ceea ce vreau 
să-ţi spun e  că ne apropiem de încheierea 
trimestrului şi vom pregăti o  serbare cu 
datinile de Crăciun. Dar m-am gândit şi la 
o piesă de teatru, „Sânzâiana şi Pepelea” 
de Vasile Alecsandri, o Feerie naţională, cu 
împăraţi şi zâne şi cu eroii populari Păcală 
şi Tândală. Va fi  o atmosferă luminoasă şi 
optimistă,  în aceste zile pline de îngrijorare 
pentru toţi.

 Vom colabora cu Liceul Industrial 
de fete,a continuat profesorul, întrucât 
cele mai multe personaje sunt fete, zâne, 
cum ţi-am zis. Conducerea acestei şcoli a 

propus să facem spectacolul în comun şi 
cum noi avem acest splendid Amfi teatru, 
cu scenă şi cu lumină electrică, şi repetiţiile 
şi serbarea vor fi  aici, la noi. M-am gândit 
să-ţi dau şi ţie un rol, vei fi  Pepelea, că te-
am văzut la o serbare anul trecut, cu cât 
patos ai recitat: „Noi vrem pământ”, de 
George Coşbuc.Iar pe scenă, la Căldăruşe, 
ai recitat  emoţionat „Clăcaşii” de Goga. 
Înţeleg că iubeşti aceşti autori că sunt 
ardeleni de-ai tăi. Dar cred că iubeşti şi 
poezia lui Vasile Alecsandri, primul mare 
poet al nostru, cel care i-a premers  pe 
Eminescu,  pe Vlahuţă, pe Coşbuc.

-Da, domnule profesor, ştiu  multe 
poezii de Alecsandri. Pot să vă recit:”Latina 
gintă e regină, Într-ale lumii ginte mari”.

-Bine, bine, dar mai încet, să nu-i 
deranjăm pe cei ce mai citesc.

-Şi din Eminescu ştiu multe poezii 
, domnule profesor, de la „Ce te legeni 
codrule” şi „Somnuroase păsărele” până la 
„Luceafărul”, îl ştiu tot, pe de rost. 

-Cu toate cele 98 de strofe ? Mă 
bucură dragostea ta pentru poezie şi nu  
numai pentru poeţii  ardeleni. Cunoşti şi pe 
aceşti mari poeţi din Moldova. Poate ştii 
ceva şi din poezia unui oltean, de aici, din 
Cărbuneşti, Tudor Arghezi?

-Da, poezia aceea despre un căţel 
„cu ochii de faianţă”, care mi-a plăcut 
foarte mult.

-Să ştii că mă mir că ai timp  să şi 
citeşti, când eşti trimis la atâtea munci prin 
internat, la fermă, la grădină. Dar acuma 
mă aştept să te  străduieşti să ducem la 
capăt  spectacolul cu teatrul lui Alecsandri. 
Să ştii că am încredere în tine Sântion a 
ieşit ameţit  de entuziasm, surprins de 
atenţia  şi încrederea arătată de profesorul 
de limba română, uitând şi de umilinţa 
din partea comandantului Jenică, ca şi de 
discuţia cu Dan Hâţulescu, cu gândul că ar 
putea apărea pe scena  unde văzuse atâtea 
spectacole şi serbări, în care el n-a fost  
solicitat decât ca recitator. 

 Dar până atunci avea să mai treacă 
printr-o întâmplare…În mai toate clasele 
elevii erau stimulaţi de  noul pedagog cu 
îndemnul: „Să fi m pregătiţi de luptă” iar 
cine se-nscrie în legiune, primeşte şi arme. 
Aşa, într-o zi ce-i vine în minte   lui Dogaru 
V. Vasile:

-Fraţilor, eu am să-l aranjez pe  
Zaharia, la prima oră de chimie, că mi-am 
făcut rost şi de un pistol, de-l cu capse, că 
acuma e voie să ai pistol. Şi când o auzi 
profesorul împuşcătura să vezi că va intra 
la idei şi n-o să ne mai persecute cu notele 
şi corijenţele lui.

Aceasă primă manifestare de 
luptă  „împotriva nedreptăţilor”pe care  
organizaţia legionară căuta s-o întreţină 
printre elevi, a fost aprobată de către cei 
mai mulţi,  fi ind vorba de cel mai „sâcăit” 
profesor, care lăsa mulţi corijenţi, până 
ce părinţii treceu pe la el, pe acasă, cu 
peşcheşul cuvenit. Ori ce răspuns ai fi  dat 
la chimie, profesorul Zaharia avea o vorbă: 
„Eşti slab, nu ştii carte, dacă nu vrei să ne 
vedem la toamnă, să-i spui lu tat-to să 
treacă pe la mine”!

-Mă, Vasile, eu nu cred că ai tu 
atâta curaj, l-a apostrofat Blideanu pe  
cel cu iniţiativa „atentatului” împotriva 
profesorului de chimie.

-Hai, mă, că nu-i vorba să-l împuşc, 
ce dracu! Vreau numai să se sperie când 
va auzi pocnitura. Sau, cel mai bine ar fi  
să-i punea sub scaunul de la catedră,  patru 
capse, la fi ecare picior. Vică Bărbulescu, 
cel ce se considera viitor artifi cier şi-a luat 
sarcina să aranjeze capsele  care, zicea el, 
vor exploda toate odată, când profesorul se 
va aşeza pe scaun. Când a venit prima oră 
de chimie şi totul a fost aranjat, conform 
planului, iar clasa întreagă aştepta cu 
sufl etul la gură, Zaharia a mişcat puţin 
scaunul, iar cele patru capse s-au risipit, fără 
a exploda. Atunci Vasile Dogaru a recurs la 

ultima resursă,  armând şi dezarmând  în 
bancă micul pistol, făcându-l să ţăcănescă 
de câteva ori.

-Ce, ce-ai acolo? Pistol? S-a alarmat 
profesorul Zaharia. Bandiţi? Terorişti? 
Asta vă învaţă pe voi Legiunea?

-Nu, dom profesor, a îngăimat 
Dogaru, e doar o jucărie.

-Ce jucărie, care jucărie? Lasă 
că ştiu eu ce soartă vreţi voi pentru 
intelectualii acestei ţări.  Mă vreţi ca  pe 
Armand Călinescu? Şi luându-şi catalogul 
a ieşit din clasă, ameninţând că se duce 
la direcţiune, să facă plângere împotriva 
atentatorilor la viaţa s

-Aţi văzut, fraţilor, că l-am terminat 
pe Zaharia, a jubilat Dogaru. De-acuma 
n-o să mai aibă curajul să lase corijenţi. Să 
ştiţi că eu militar am să mă fac, că vedeţi 
cum toată lumea poartă frică şi respect faţă 
de arme! 

Sântion a asista cu teamă la toată 
întâmplarea, dar şi cu  speranţa că pentru 
el ar putea veni de aici nota de promovare 
la chimie. Interesat acuma numai 
pregătirea spectacolului  cu „Sânzâiana şi 
Pepelea”,trăia cu capul în nori, mai ales că 
trecuse cu bine peste „teze” şi era  aproape 
de situaţia  de promovat.

Şi a venit ziua mult aşteptată 
de Sântion, a primei repetiţii cu  fetele 
de la Liceul Industrial. Toţi „artiştii” 
îşi cunoşteau rolul, iar Ionică ştia 
toate rolurile,pe de rost.. Pe scenă, sub 
îndrumarea profesorului Panaitiu, urma 
asamblarea spectacolului. Când a trebuit 
să se apropie de partenera sa, Ionică s-a 
topit. I s-a pus un nod în gât când a văzut  
cu ce fată frumoasă avea să joace în piesă.

-Eu sunt Sabina Lemnaru, de 
la Liceul industrial, clasa a patra şi am 
şaisprezece ani a spus ea zâmbind, un 
zâmbet cum oropsitului bursier nu-I mai 
fusese adresat până atunci. Dar pe tine 
cum te cheamă şi câţi ani ai? Aşa dar era 
o „sabină”, o sabină adevărată, în carne şi 
oase această Sabina Lemnaru, ce urma să 
joace rolul Sânzâianei. Era mai mult decât 
tot ceea ce visase el în zilele şi nopţile 
dinaintea repetiţiilor. Şi cât a repetat, 
aşa cum îi învăţase domnul diriginte 
Manolescu. „Când faci cunoştinţă cu o fată, 
te prezinţi. Spui: vă rog să-mi permiteţi să 
mă prezint, sunt cutare şi cutare, adică-ţi 
spui numele şi prenumele”.

-Şi eu tot..ăă…Sân, Sân, atâta a mai 
putut  zice şi un nod în gât I-a sugrumat  
graiul.

-Cum ai zis? Sân? N-am mai auzit 
un asemenea nume s-a mirat fata râzând 
,cu  un râs bogat,limpede. Atâta i-a trebuit 
fricosului. Roşu de ruşine, şi-a părăsit 
partenera.

-Ce faci Sântion,  unde fugi? l-a 
apostrofat profesorul Panaitiu. Nu ţi-ai 
învăţat rolul? Sau l-ai uitat?  Mă faci de râs 
şi încurci toată repetiţia. Cei cu tine?

-Nu, domnule profesor, vă rog 
să mă iertaţi, dar nu ştiu, nu mai ştiu.. Şi 
cuprins de un plâns cu sughiţuri a fugit de 
pe scenă. Nu s-a oprit decât în dormitor. 
S-a trântit pe pat, cu faţa în micuţa lui 
pernă pe care a umplut-o cu lacrimi. Sunt 
un prost, un netot, nu-s în stare de nimic, 
doar să visez. La ce?, la frumoasele sabine, 
şi când  văd una adevărată mă prostesc de 
tot, gândea el  plin de amărăciune. Şi  mă 
va ierta domnul profesor Panaitiu? 

Toată noaptea ce-a urmat s-a 
zvârcolit şi-a oftat în somn, încât colegul 
de pat, Babu Ştefan l-a căinat: Mă ionică, 
nu ştiu ce-I cu tine, că vorbeşti în somn, 
nu te odihneşti şi mâine ştii că trebuie să 
mergem să ne spovedim la biserică, la 
Sfânta Treime, că-i Postul Crăciunului.

A urmat altă zi neagră pentru 
oropsitul bursier. Au ajuns, cu toată clasa 
la biserica din cartier, unde îi aştepta 
profesorul de religie, preotul Ion Popescu.

 -Aşa, voi sunteţi clasa a patra? 

Amintiri din Târgu-Jiul de altădată
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Intraţi şi vă puneţi toţi în genunchi în faţa altarului. Eu voi spune o rugăciune şi când veţi 
auzi că zic: Se vor ierta toate greşelile  păcătosului, atunci voi vă spuneţi fi ecare numele 
şi gata. Sunteţi iertaţi, plecaţi la şcoală şi intră clasa următoare.

 -Dar, părinte profesor, întreabă Sântion, are valoare o asemenea spovedanie, că 
la noi în sat..        

 -Cum, nemernicule, tu pui la îndoială sfânta taină? Tu nu eşti creştin ortodox?
 - Eu sunt de religie greco-catolică.
 -Aşa… deci eşti papistaş? Atunci marş afară din sfânta  noastră biserică, 

ereticule! Şi zicând, l-a prins de-o ureche şi aşa l-a condus afară.  „Ereticul”a plecat spre 
şcoală  plângând. Numai zile fără noroc, repeta în gând.

 A doua zi, prima oră de curs, Ştiinţele naturii. În clasă intră val-vârtej părintele 
Popescu şi după el sub-directorul Petrescu.

 -Unde-i ereticul, întreabă răstit profesorul de religie. Sântion! În picioare, 
ordonă pe un ton ce nu admite  nesupunere. Bietul împricinat se ridică încet, în timp ce 
toate privirile se îndreptau spre el.

 -Iată, copii, ce avem noi în această clasă, în această şcoală. Un eretic, un rătăcit 
care pe deasupra mai şi mănâncă pe gratis pâinea statului român. Şi cine e român, e 
şi ortodox. Dar el, nu .El e papistaş. El refuză spovedania şi sfânta împărtăşanie. Un 
sacrilegiu. Dar care-i culmea? E că a venit aici, în inima Olteniei, din Munţii Apuseni 
şi zice că-i român. Numai că adevăraţii români sunt ortodocşi. Iar el poartă, fără să 
merite, numele Înainte-mergătorului şi botezătorului. Pe degeaba. Ei da, trebuie să vă 
spun cum s-a ajuns aici. Prin trădare. Câţiva, din Ardeal, au fost amăgiţi cu avantaje, cu 
titluri şi măriri, dacă trec la religia romano-catolică, dacă se supun Papei de la Roma. 
Au trădat Sfânta maică-biserica străbună. Îşi zic: greco-catolici, adică nici ortodocşi, 
nici  catolici, nici cal, nici măgar. Numai aşa, cât să fi e maghiarizaţi, să-şi piardă limba 
şi fi inţa naţională. De fapt, nişte rătăciţi. Ei, da o să-l învăţ eu minte pe acest păgân. 
Sântion,strigă preotul pe un ton ridicat: ai nota unu la religie, pe acest trimestru. Şi să 
ştii că cine e corigent la religie, este de-a dreptul repetent! Să ştiţi  toţi, că religia e cel 
mai important obiect de învăţământ! Este prima în catalog..  Uite ce, elevul Sântion: îţi 
mai dau un prilej de îndreptare, dacă în trimestrele următoare vei şti dumnezeieşte istoria 
bisericii creştine, ortodoxe. Şi dacă te vei lepăda de rătăcirea ta şi vei reveni în sânul  
Sfi ntei noastre biserici române… Că, nu-i aşa, domnule subdirector,  zice zâmbind spre 
titularul acelei ore, cu un citat: „ Nu dorim moartea păcătosului, ci să se îndrepte şi să fi e 
viu”.Apoi, către întreaga clasă:

 -Voi să luaţi aminte la pericolele ce ne pândesc prin diferitele religii şi secte ce 
urmăresc slăbirea credinţei  adevărate, ortodoxia.

 În tăcerea mormântală ce-a urmat ameninţărilor profesorului de religie,  din 
ultima bancă se ridică elevul Erminio Pesavento:

 -Părinte profesor, eu sunt romano-catolic şi ştiu de la părinţi că religia noastră 
este adevărata credinţă. Atunci cum rămâne…

 -Ei, cu tine e altceva, îi întrerupe avântul preotul Popescu ,evitând continuarea 
întrebării. Tu eşti italian, cu toată familia ta şi sunteţi tolerati în România, mai ales că 
tatăl tău este un respectat  industriaş. Dar la orele de religie vei învăţa şi tu  adevărata 
istorie a bisericii şi poate vei trece la ortodoxie.

  Când cei doi profesori părăsesc clasa, subdirectorul spune apăsat, din uşă, dar 
să fi e auzit de întreaga clasă: o să ne scăpăm noi în curând de paraziţii ăştia!

 În timpul rămas până la pauză, Sântion e  luat la întrebări întrebări.
 
-Chiar, mă? La voi slujba se ţine în biserică în limba maghiară, îl întreabă Vintilă, 

cel ce s-a arătat de la început cel mai milos cu oropsitul coleg.
-Nu, în limba latină, intervine Pesavento, ca în toate bisericile catolice, Şi e limba 

strămoşilor, ai noştri şi ai voştri, romanii.
-Nici pomeneală, în Munţii Apuseni la toţi românii şi ortodocşi şi greco-catolici  

slujba se face în limba română. Şi e la fel, la toţi, se apără Sântion. Au încercat principii 
maghiari, când cu reforma calvină să ne impună limba maghiară. Atunci au văzut românii 
pericolul şi câţiva au trecut la catolicism,ca să fi e apăraţi de împăratu, dar cu condiţia 
precizată în acel act de unire cu Roma,  de la anul 1700, că în continuare, serviciul 
religios se va face în limba română şi după  tipicul şi calendarul ortodox. De aia-i zice 
biserică grecească, adică de rit bizantin, dar   aliată cu Vaticanul catolic. 

-Lăsaţi, măi, nu vă mai chinuiţi, intervine Blideanu. E aşa cum am mai spus eu: 
românii  care-s catolici sunt nişte trădători, nişte boanghene. Nu putem avea încredere 
în ei. „Străjerul” Crăciunescu a fost de părere că ardelenii sunt spioni şi trădători de ţară. 
Cel mai vehement a fost Cerbulescu: V-am spus eu încă din anul întâi,  că mănâncă pe 
gratis, pe spinarea noastră şi ar fi  bine ca direcţiunea să ne scape de asemenea paraziţi, 
cum a zis şi domnul subdirector.

-Hai, mă, nu fi ţi răi, că nu-I chiar aşa, a intervenit Babu. Voi ştiţi doar că doamna 
Aretia Tătărescu i-a dat bursa ce acoperă toate taxele şi  întreţinerea în internat. Nu 
mănâncă pe gratis şi nici din banii noştri. A fost singura mângăiere din partea clasei şi a 
colegilor cu care petrecuse patru ani pe aceleaşi bănci, dar lui Ionică i-a mai şters câteva 
lacrimi.

-Ionică, ai cam încurcat-o cu părintele Popescu a fost de părere, seara, în dormitor 
colegul  de pat. Ce ţi-a venit,mă, să-l întrebi despre spovedanie, că-i valabilă ori nu, când 
toţi tac şi se supun, de formă? Tu ori eşti prost, ori nu ştii să taci! Că la voi în sat  o fi  
altfel, se poate, da aici eşti la Târgu Jiu. Şi popa Popescu o să te lase repetent şi-atunci 
ce te faci, că pierzi bursa? Te-ai gândit?.

-Ştefane, e de rău, ştiu..Da, o să mă întorc în satul meu, că ce altceva?
-Şi acolo ce-o să faci? Ştii vreo meserie? Cu ce te-ai ocupat înainte să vii la 

şcoală?
- Ciobănaş la miei şi cu secera… Şi  cu coasa.
-Ei, nu  mai merge cioban la oi, cu patru clase de Normală. Da ştii ce-ţi zic? 

Cum ai voce frumoasă şi ştii să cânţi, te faci cântăreţ la biserică şi-o să-ţi mai ierte 
Dumnezeu din păcate   Da să nu fi i disperat de tot, a continuat Ştefan Babu după o pauză, 
în care l-a auzit pe Ionică supinând şi pus iar pe plâns. Pune-te  cu burta pe carte, să ştii 
dumnezeieşte Istoria bisericii, cu toate sinoadele de care face atâta caz popa Popescu.

-Păi le ştiu, s-a încurajat bursierul, văzând o rază de speranţă. Ascultă numai: NI-
CO-EF-KA-CO-CO-NIF!.

-Ce-i asta, s-a mirat celălalt?
-E ordinea celor şapte sinoade ecumenice, fi ecare cu ereticii lui, cu Arie, cu 

Nestorie şi Macarie, cu icoanele, când sparte, când închinate. 
           -Bravo mă! Să le repeţi zilnic, că dacă ştii materie, nu te poate lăsa repetent. 

Eu am să-i spun domnului diriginte Manolescu, că  nu eşti eretic,  că eu  garantez pentru 
tine. Tu şi Arie cel ars pe rug! Asta-i bună!  Domnul diriginte va cere la conferinţa 
profesorală să fi i ascultat şi  dacă ştii, ştii! N-are ce-ţi face!

       Încercarea cea mai dureroasă a relaţiilor bursierului cu colegii de clasă a 
venit după vacanţa de iarnă, în acel ianuarie al  anului 1941 când ordinea şi dezordinea 
se luptau şi-n ţară  ca şi în şcoala lor. Şeful «Frăţiilor de cruce» Popescu Sabin, cel 

care-i luase locul în piesa cu Sânzâiana şi Pepelea, umbla prin clase şi 
atrăgea atenţia că toată lumea trebuie să se pregătească de luptă. Teatrul 
lui Alecsandri a fost suspendat şi înlocuit cu o piesă în care Ceaureanu, dintr-a cincea,  
juca rolul unui gaulaiter care-i deporta pe evrei în Palestina. Măcar aşa „Sabina lui” va 
fi  scutită de avansurile  lui Popescu, se bucura  Ionică în secret.

 -Ţara e în fi erbere, camarazi, clama el. Francmasoneria îşi face de cap, iar 
prefectul nostru, părintele Tătucu este sechestrat de armată. Să fi m gata să mergem 
să-l eliberăm, spunea  , încercând mobilizarea totală a şcolii. În fi ecare clasă se făceau 
exerciţii de marş şi instruire premilitară. Un marş, de rezistenţă, a fost de la Târgu Jiu la 
Vladimireşti, satul de baştină a eroului Tudor Vladimirescu. Toţi colegii lui s-au pregătit 
cu echipament şi cele necesar pentru cei 3o de kilometri, la dus, şi tot atâţia la întoarcere.  
Iubitorul de istorie ar fi  mers şi el să vadă casa în care s-a născut Domnul Tudor. 

 -Ce vorbeşti, dom-le, trădătorul ăsta, cu noi, la Vladimireşti? A fost prima 
remarcă a lui Blideanu. Drăgan a fost de părere că un  ardelean maghiarizat ar murdări 
plaiurile de la Cloşani, la care Paveloiu a  mai îmbunat-o : „Hai mă, că-i totuşi român de-
al nostru”. Nici în excursia la mănăstirea Tismana n-a fost admis, deşi acolo s-a mers cu 
două camioane, pentru întregul cor ce urma să  dea răspunsurile la slujba de la mănăstire, 
iar Sântion era considerat  bun corist. Cele două camioane erau pe cheltuiala familiei 
Tătărescu, iar Ionică legat de binefăcătoarea lui, doamna Arethia, se considera în  drept  
la un loc în camion. 

-Luaţi-mă şi pe mine, se ruga el de colegi. Că voi ştiţi că eu cu doamna  Arethia… 
că ea  m-a adus aici.

-Aşa, l-a ironizat Dinescu, ţi-a dat bursă, acuma să-ţi dea şi loc în camion. Auziţi, 
fraţilor, ce-i toacă prin cap amărâtului ăstuia?  Să-i ceară doamnei Tătărescu un camion 
numai pentru el.

-Păi, da, dacă i-a dat bursă,  să-i dea şi fata de soţie, şi jumătate din împărăţie, 
a fost de părere Cârciumaru, provocând un haz general, ucigător pentru bietul bursier.

- Mai ştii? O fi  având Tătărescu o fată „o Sabină” la care vizează noaptea Ionică al 
nostru, s-a făcut că fi losofează Popescu Se. Că de când a mâncat papara ceea de la Fux, 
numai la Sabine visează. Şi să vedeţi că are sub pernă o poză cu  Sabinele, ştiţi tabloul 
ăla de ne-a găsit Fux cu el în dormitor.  

-Gata, a tras concluzia Blideanu:  n-ai ce căuta la o mănăstire ortodoxă, tu care 
eşti eretic, că aşa a zis părintele Popescu!

 Într-o seară, „noaptea marilor hotărâri” cum a anunţat Popescu Sabin,  o seară 
rece şi ceţoasă de ianuarie, în   dormitoare se auzeau comenzi  grăbite. Pedagogii şi 
şefi i de cuib cereau echiparea rapidă şi adunarea în faţa şcolii. Elevii erau adunaţi pe 
clase apoi se încolonau, „pe plutoane”, aşa cum a comandat  educatorul-şef Popescu 
Arvinte.  În dormitor, Sântion  se pregătea şi el, ca toţi ceilalţi, să nu-l ia educatorul de 
indisciplinat,  când  Dogaru l-a luat de-o parte:

-Tu nu poţi să vii la manifestaţie! Nu te putem lua cu noi.
             - Da de ce, Vasile?
 -Dacă toţi te consideră trădător, că eşti catolic, boanghenă, cum zice Blideanu. 

Iar aici e vorba de o manifestaţie naţională. Aşa că rămâi în internat, de planton,  cu 
Gavriş dintr-a şasea, că-i tot ardelean de-al tău. 

Pe aleea dintre clădire şi poartă se forma coloana în fruntea căreia era fanfara 
şcolii. Rizea, la trompetă şi Micu Tegicu la trombon încercau instrumentele şi dădeau 
semnale de adunare. Educatorul-şef, urcat pe o movilă de zăpadă îngheţată a ţinut un 
discurs pe care el îl  dorea mobilizator.

 -Camarazi, ţara noastră e în mare pericol. Guvernul legionar a fost răsturnat 
şi trădătorul Antonescu a început persecutarea legionarilor. Prefectul de Gorj, părintele 
Tucu, profesorul  nostru de religie a  fost sechestrat. Este de datoria noastră să mergem 
să-l eliberăm, să ocupăm Prefectura şi să facem ordine!

Comandantul fanfarei, Ivan Cristovici, care locuia o căsuţă lipită de curtea şcolii, 
s-a mirat auzind sunete de fanfară, fără ştirea lui şi la o oră atât de târzie. A venit fuga la 
poartă şi s-a minunat.

-Ce-i aicea, Ştefănescule? l-a întrebat pe portar, care a dat din umeri. - „Nu 
ştiu, domnule profesor.” Apoi pe Rizea, solistul formaţiei, care sufl a să-şi încălzească 
trompeta: „

-Ce-i cu voi, aţi înnebunit? Unde vă pregătiţi să mergeţi în toiul nopţii?
-Eu nu ştiu, domnu profesor, întrebaţi-l pe domnu educator Popescu.
Mic şi îndesat, dar încă viguros, cu paşi hotărâţi  refugiatul rus l-a dat jos pe 

educatorul-şef de pe movila de pe care vorbea.
-Ce-i, Arvinte, ce face-ţi aici?, Unde vrei să duci atâţia elevi, care nu-s legionari 

ca tine.? Şi cine ţi-a drept să scoţi şi fanfara şcolii?
-La victorie, domnule Cristovici. Vom merge şi vom lua cu asalt Prefectura 

ocupată de o ceată de hoţi şi trădători. Îl vom repune  pe prefectul legionar, părintele 
Tătucu. Vom face ordine!

-Mă, tu eşti nebun? Tu n-ai atâta minte sub căciula aia pe care n-o mai scoţi de 
pe scăfârlia ta năroadă? Păi tu ştii cine-i la Prefectură? E Armata Română, mă! Armata 
Majestăţii Sale şi a generalului Antonescu. Tu ştii ce-i aia  o armată? Ori tu nici n-ai făcut 
serviciu militar, aşa-i? 

-N-am făcut armată, da  ştiu să trag cu pistolul.
-Poate un pistol de-ăla de vi l-au  dat vouă nemţii? Şi ce-o să-mi faci cu pistolul 

tău, ceea ce i-aţi făcut lui  Iorga, mai alaltăieri? Mă Popescule, ascultă-mă pe mine, că eu 
am luptat în Armata albă a Rusiei. Cu gradul de maior, mă, neinstruitule! Tu să nu duci 
copiii ăştia la moarte, că va fi   mare nenorocire. Apoi s-a adresat celor din capul coloanei.

-Mesteacăn, Ridiche, eu vă ştiu oameni cu scaun la cap. Voi vă daţi seama ce se 
întâmplă şi ce vrea Arvinte ăsta?

-Zice că s-a primit ordin de la sediul legionar şi de la inspectoratul şcolar ca să 
mergem să manifestăm în faţa Prefecturii.

-Sediul legionar n-are drept să dea ordin să fi e scoşi elevii  noaptea pe străzi, iar 
inspectoratul sigur nu funcţionează la ora asta. Sunt numai minciuni d-ale lui Arvinte, şi 
mi-e teamă că se va întâmpla ceva tău. L-a luat la întrebări şi pe Popescu Sabin.

-Domnule profesor Cristovici, eu vă respect dar vă rog să ne daţi voie să ne facem 
datoria, o datorie de onoare,  a răspuns acesta, înţepat.

-Ce datorie, măi copile, care datorie, faţă de cine? Faţă de nişte descreieraţi? 
Datoria voastră e să învăţaţi, că de aia v-au  dat părinţii la şcoală. Şi să ascultaţi de 
oamenii mai în vârstă, de profesorii voştri,  a fost sfatul bătrânului Ivan. Apoi a cerut 
famfarei să ducă instrumentele în şcoală, unde el personal le-a şi închis.

Constantin Mesteacăn, cel ce adusese un premiu de la «Tinerimea Română»,  l-a 
luat deoparte pe Popescu Sabin:

. Nu duce toată şcoala la manifestaţie! Fă o listă  cu cei din «Frăţiile de cruce» şi 
cu cei care doresc să meargă.

-De acord, nu-i vom lua pe toţi. Nu-i vom lua pe ardeleni, pe  basarabeni, nici pe 
cei  fricoşi, ori pe care i-am putea bănui că trădează cauza, a admis Popescu. Dar fără 
să mai întocmească lista promisă, plin de el, a cerut să se deschidă poarta şi a dat ordin: 

-Direcţia Prefectura, cu cântec, înainte marş!
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„Moartea, numai moartea legionară
Ne este cea mai sfântă nuntă dintre nunţi”. 

Aşa cântau cei din primele rânduri,însă cei mai mulţi tăceau. 
Pe drum, cale de trei kilometri, în urma normaliştilor ordonaţi, în formaţie de marş, 

s-au adunat  alţi curioşi,  şi câţiva elevi de la internatul Liceului Tudor Vladimirescu, 
Când coloana a ajuns la capătul Căii Victoriei, s-au trezit în piaţa centrală, între catedrală 
şi Prefectură,  într-o mulţime gălăgioasă şi înfi erbântată.

-Ei acum ce facem, a întrebat Mesteacăn pe cei din capul formaţiei lor?
-Păi-păi, s-a repezit Le-Leuştean,  îl ridicăm pe Po-po-peangă pe mauzoleul 

Eroinei Ecaterina Teodoroiu, şi va ţine de acolo, de sus, un discurs mă-măreţ, ca cel de 
l-a zis pe scenă, la serbarea de-o dă-du-durăm noi de Crăciun. Cinteză, Pupăză şi încă 
vreo doi îl aburcară pe Popeangă pe  mauzoleul eroinei de la Jiu..

-Camarazi,  fraţilor! Noi, care am ridicat pe dealul Feleacului, semnifi cativ, o 
cruce… Mai mult nu s-a auzit din cauza vociferărilor şi fl uierăturilor.

-Ce crucea mă-ti, vrei,  mă laşule? l-a apostrofat un tip în cămaşă verde şi cu  
pistolul în mână, lăţos, cu capul descoperit deşi ningea  cu fulgi mari.. Dă-te jos de acolo 
şi vino să lupţi, că-aici e  de luptă, nu  de discursuri.

   Popescu Arvinte a cerut să se formeze o delegaţie, pe care el o va conduce la 
Prefectură, să trateze cu armata. Cu greu, delegaţia Şcolii Normale s-a strecurat până a 
fost oprită la intrarea în Prefectură de două santinele: 

-Cine sunteţi şi ce doriţi?
-Să vorbim cu  cine a ocupat Prefectura, s-a răţoit Arvinte. Cu colonelul, a strigat 

el ca scos din minţi! 
În uşă a apărut un  tânăr ofi ţer, cu gradul de locotenent:
- A, domnu elev Popeangă, cel cu discursul de la Căldăruşe, de-aţi emoţionat  

toate fetele de la «Ecaterina Teodoroiu», că erau să facă pipi în pantaloni. Păi tocmai 
dumneavoastră?.. Să vă luptaţi cu Armata Română?

-Nu,  noi…doar am voit numai să.. a încercat Vasile Popeangă să  explice 
-Şi-l văd aici şi pe  premiantul «Tinerimii Române», domnul Constantin 

Mesteacăn, mândria Gorjului, a continuat ofi ţerul. Şi acuma aţi venit, la ordinul unor 
derbedei şi descreieraţi să vă luptaţi cu Armata Română?  Mergeţi acasă, tot aşa  cum 
aţi venit şi cum  vă ştie tot oraşul Târgu-Jiu, de la defi larea de 10 Mai, ordonaţi şi cu 
fanfara în frunte. Doar tocmai dumneavoastră, normaliştii, sunteţi viitorii ofi ţeri, că la 
primirea diplomei de învăţător, şi după pregătirea premilitară, toţi primiţi, direct, gradul 
de sublocotenent. Deodată, la megafon s-a auzit o voce puternică: 

    -Sunt colonelul Leoveanu, comandantul garnizoanei Târgu-Jiu. Cer tuturor 
să părăsească piaţa în linişte. Executarea! Elevii de la «Normală» şi de la «Tudor 
Vladimirescu»! Plecaţi imediat la internat, să nu pun mitralierele în poziţie de tragere! 

 Sântion era  singur în dormitor, cu lumina stinsă,  când ai lui năvăleau, unu 
după altul, gâfâind, aproape terminaţi de fuga de la Prefectură până la şcoală. Se aruncau 
pe paturi îmbrăcaţi, fără  să se descalţe.

 -Mă, Ionică, deştept ai fost, tu mă, a zis Armulescu, cel ce a reuşit să vorbească 
primul.

 -Cum, Armulescule, până acuma toţi ziceaţi că-s cel mai prost, şi acuma, dintr-o 
dată mă faceţi deştept? Tot în bătaie de joc?.

 -Nu, mă, chiar de-adevărat, că tu eşti singurul care nu te-ai băgat în porcăria asta, 
cu legionarii, a zis Smeu Vasile. Păi ştii ce era să ni se întâmple? Era să fi m împuşcaţi, 
de armată, că ne-am luat după dobitocu ăsta de Arvinte.  

 Printre ultimii au ajuns la şcoală  Vasile Dogaru,  trăgându-l după el pe Dinescu 
care abia mai respira şi nu se putea ţine pe picioare.

 -Ionică, ce bine că n-ai vrut să vii şi tu cu noi, că era s-o păţim, mă băiatule. Tu 
ştii că era cât pe-aci să ne împuşte armata? După ce şi-a mai tras sufl etul, a povestit, cu 
întreruperi. Când l-am văzut noi pe  colonelul Leoveanu în balconul Prefecturii şi  că  dă 
ordin să se tragă cu mitralierele, am întins-o, frate! Care pe unde a putut. Noi, tunde-o , 
pe «Calea Victoriei». Mă, da şi când am ajuns pe la biserica Sfi nţii Voievozi, numai ce-
am auzit gloanţele cum şuierau  pe de-asupra noastră. Îţi dai seama că dacă nu fugeam, 
ne-ar fi  împuşcat? Mă, prin ce-am trecut!

 -Chiar a tras armata, sau numai vi s-a părut, de frică?
 -A tras, mă, da noi eram deja departe, s-a lăudat cu fuga cel ce-şi dorea să fi e 

cândva militar curajos. Da să nu te superi că ţi-am zis să nu vii cu noi, că ştiam că tu nici 
nu vrei. Şi bine te-ai gândit!

 -Mă, Vasile, cum zici că n-am vrut să fi u şi eu cu voi, cu toată clasa? Ai uitat?
 -Hai, lasă, că ştiu  eu că nu eşti chiar aşa de prost cum te cred unii. De fapt, tu 

nici n-ai vrut să mergi la manifestaţie.
 Dimineaţa, când s-a dat „deşteptarea” în internat, toţi au rămas speriaţi  văzând 

soldaţi în jurul şcolii.
 -Fraţilor, treziţi-vă că armata e pe noi, suntem înconjuraţi, a strigat cineva. Prin 

geamurile îngheţate au văzut mai întâi lângă poartă doi soldaţi cu o puşcă-mitralieră, 
culcaţi în zăpadă, în   poziţie de tragere. Alţii doi erau în colţul de sud, lângă casa 
profesorului Cristovici. În curtea din spatele şcolii, alte cuiburi de trăgători.

 Elevii din clasele mai mari, cei ce fuseseră în capul coloanei, l-au căutat pe 
pedagogul de serviciu, Petcu, singura autoritate în acel moment.

 -Ce ne facem ,domnule pedagog? Aşa-i că-am păţit-o?
 -Fiţi liniştiţi! Am să-l chem pe domnul director să vină urgent. Deocamdată, 

soldaţii n-au cerut să intre în şcoală.  Au înconjurat toată incinta. Nimeni nu mai poate 
ieşi. Probabil că vor face o perchiziţie, să caute arme, să caute vinovaţi…

 -Dar noi nu suntem vinovaţi cu nimic, domnule pedagog, căuta să se 
desvinovăţească Popeangă. Da, ne-am dus şi noi, aşa ca la o manifestaţie, da n-am avut 
arme, n-am atacat pe nimeni.

 -Da, numai că eu l-am auzit pe Popescu Sabin când vă cerea să vă puneţi chipiile 
în buzunarele paltoanelor, cu cozorocu înafară, să creadă lumea că aveţi pistoale. Poate 
că de aici vi se trage, de v-au crezut înarmaţi. O să răspundeţi. Cu armata nu-i de joacă, 
băieţi!

 Perchiziţia a început după ce directorul Manolescu a sosit la şcoală. În fi ecare 
clasă a intrat o echipă formată din doi soldaţi şi un ofi ţer, care controlau atent,  fi ecare 
bancă, dulapuri, catedră, ba  şi soba de teracotă. În clasa lor, un tânăr locotenet le-a cerut 
mai întâi ca fi ecare elev să  aducă la control cutia cu vioara.

-Ştiu că aici, la Normală, toţi sunteţi viorişti. Da pe mine nu mă duceţi. Vreau să 
văd cutiile  în care aţi ascuns arme, ori pistoale. Deschideţi şi cutia pentru sacâz, că acolo 
ar putea fi  cartuşe.

Un soldat era postat la uşă, altul în spatele clasei. Elevii, speriaţi, se prezentau la 
catedră fi ecare cu vioara lui. Când i-a venit rândul lui Sântion,  s-a dus cu mâna goală.

-Cum, tu n-ai vioară? sau ai ascuns-o în pod, plină cu cartuşe?
-Nu, domnule ofi ţer, s-a oferit Vintilă să dea explicaţii. Sântion e bursier sărac, 

nici n-are vioară. Şi nici la manifestaţia de aseară n-a fost.
-Şi ai rămas singur în internat? Ei, bine iată  un elev care nu s-a lăsat amăgit de 

nişte descreieraţi. Bravo, băiete! Dar să vedem ce-i cu ceilalţi viteji, a conchis  ofi ţerul 

pe un ton  uşor ameninţător,  continuând perchiziţia.
Controlul armatei a ţinut câteva ore. La terminare, întregul efectiv a fost  adunat, 

pe clase în curtea interioară ,elevii pe partea dinspre amfi teatru, soldaţii, cu arma la picior, 
în faţa lor. Pe scara ce ducea la sala de mese, directorul şcolii, profesorul Manolescu şi 

locotenent-colonelul care condusese acţiunea. În spatele lor, câţiva profesori. 
-Domnule director, a început ofi ţerul, am avut ordin să controlăm această şcoală, 

întrucât elevii d-voastră au participat în noaptea trecută la o  manifestaţie neautorizată,  
o rebeliune  împotriva statului şi armatei. Unii dintre participanţi au fost înarmaţi şi-au 
făcut uz de arme. De aceea  am căutat dacă se afl ă aici arme şi muniţie .Am controlat 
tot,  toate încăperile, subsolul   şi podul şcolii. Spre cinstea acestei şcoli, constat că n-a 
fost găsită  nicio armă, nici măcar un  singur cartuş. Asta ne duce la concluzia că elevii 
d-voastră n-au făcut parte, efectiv, dintre elementele rebeliunii legionare, că au fost doar  
amăgiţi, neinformaţi şi folosiţi ca masă de manevră. 

-Şi au participat numai câţiva, nu întreaga şcoală, domnule colonel, a intervenit 
directorul Manolescu. Din spatele directorului,  Zaharia se  agita şi-i  sufl a ofi ţerului:  
derbedei, terorişti, las că ştim noi! Ar trebui să-i arestaţi, că pe mine au vrut să mă 
împuşte.

-Într-adevăr, am constat şi noi că  mai mulţi elevi au refuzat mobilizarea la această 
acţiune  criminală, că nu s-au lăsat atraşi de  nişte provocatori . Şi avem şi un exempu: 
elevul Sântion , din clasa a patra, a refuzat să se încoloneze la ordinul unui pedagog 
iresponsabil, a rămas în şcoală, la studiu, la carte. Şi ne bucură faptul că mai mulţi colegi 
i-au urmat exemplu şi nu s-au lăsat antrenaţi în fapte reprobabile. Să iasă în faţă. Să-l 
vedeţi cu toţii! Mirat, şi el ca şi toţi ceilalţi, bietul Ionică cu greu s-a lăsat împins de 
câţiva colegi să facă un pas în faţă.

-Asemenea atitudini aşteaptă Armata Română de la voi toţi. Să învăţaţi, să vă 
pregătiţi în cadrul orelor de premilitărie, pentru că în curând  veţi fi  chemaţi sub drapel, 
acolo unde vom da adevărata bătălie, cea pentru reîntregirea patriei. Da, Armata Română 
se pregăteşte, ca sub comanda Majestăţii Sale Regele Mihai şi a conducătorului satului, 
generalul Antonescu, să recupereze, prin luptă, toate teritoriile  furate  de  bolşevicii ruşi 
şi de fasciştii unguri. Aceasta va fi  o luptă adevărată, o luptă pe câmpurile de onoare, 
pentru care cu toţii trebuie să fi m pregătiţi.

- Şi acum, rupeţi rândurile, a  comandat ofi ţerul, dând semnalul că elevii îşi pot 
relua cursurile.  Singurul nemulţumit, profesorul Zaharia a atras atenţia colonelului că 
ar trebui pedepsiţi huliganii, care au atentat la viaţa lui, dar a fost dat la o parte de Ivan 
Cristovici, care dorea să se prezinte:

-Domnule colonel, şi eu sunt maior, de rezervă, iar copilul ce l-aţi evidenţiat este 
la mine, în fanfară. Că ştiţi, eu conduc şi fanfara şi pregătirea premilitară..

      Revenind în sala  de clasă colegii lui Sântion comentau miraţi:
-Io-te, dom-le  minunea minunilor, cel mai amărât iese că-i cel mai curajos… 

Cum, bă, tu un fricos, şi-un laş, că d-aia na-i venit cu noi, că ţi-a fost teamă, acuma te  
dai de erou?… Lăsaţi, mă, că nu-i erou, doar a fost dat ca exemplu de elev disciplinat 
şi patriot, că era şi timpul de când mănâncă pâinea statului, pe degeaba… A fost şi el o 
dată remarcat,   hai, nu fi ţi invidioşi…  Da uite aşa a fost salvată onoarea şcolii, cum a 
apreciat colonelul… Da de unde!. Datorită mie, fraţilor, a intervenit Dogaru Vasile, că  
eu l-am sfătuit să nu meargă la manifestaţie, că el ar fi  vrut. M-a ascultat şi ca noroc, a 
ieşit totul bine.

        În conferinţa profesorală ce urma să încheie situaţia şcolară a trimestrului 
II, subdirectorul Petrescu aduce la cunoştinţă un ordin recent al Ministerului Educaţiei.

 -Domnilor colegi, iată un ordin de la Bucureşti care ne cere, citesc: „ Să fi e 
lichidate focarele legionare din şcoli, iar acei elevi care au luat parte la rebeliunea din 
ianuarie 1941 vor fi  exmatriculaţi, sau transferaţi la alte şcoli, după gravitatea faptelor”. 
Ei bine,  noi avem astăzi în şcoală 88 de de bursieri, care nu plătesc taxe ceea ce reprezintă 
o povară căreia tot mai greu îi facem faţă, mai ales în privinţa hranei.  Vin cu propunerea 
ca profi tând de acest ordin să  împuţinăm acest număr, transferând o parte din bursieri la 
alte şcoli.

 -Dar, domnule subdirector, nu e cazul , după ce ofi ţerul care a condus ancheta a 
conchis că în şcoala noastră n-a exista un asemenea focar de nesupunere

 şi  că la manifestaţii au participat doar câţiva elevi, amăgiţi de un agent de poliţie, 
strecurat aici pe post de pedagog,  a obiectat profesorul de română Panaitiu.

 -A , domnul Petrescu vrea să facă economie la hrană! Care hrană, colega? Ori 
ciorbă de cartofi , ori  ciorbă de fasole, şi o gogoaşe. Că dintre noi numai bunul Ivan 
Cristovici o serveşte, că el e mereu printre elevi: două strachini de fasole şi trei gogoşi, 
a observat profesorul de matematică, Crăciunescu. 

-E uşor să vorbiţi, când nu ştiţi cum ne vin banii de la Bucureşti, cu ţârăita şi până 
ajung se mai şi devalorizează. De ce să nu împrăştiem din aceşti bursieri şi la alte şcoli? 
Mă gândesc în primul rând la cei veniţi din Ardeal, cu bursă, că ar putea fi  transferaţi la 
şcoli mai apropiate de locurile lor de baştină. Mai sunt Şcoli Normale la Sibiu, la Arad 
şi la Blaj.

-La Blaj, în nici un caz, acolo fi ind numai catolici, dacă vă gândiţi, domnule 
subdirector la elevul evidenţiat, Sântion, a obiectat popa Popescu. Ştiţi că l-am lăsat 
corijent la religie, pe primul trimestru, că a refuzat să se spovedească după regulile  
bisericii noastre, dar am promis că dacă  trece la ortodoxie, îl voi promova.  Are  voce  şi 
ureche muzicală şi participă regulat la corul pe care-l dirijez  eu,   la Catedrala oraşului, 
că părintele protopop, Dănău, numai corul şcolii noastre îl vrea.

-Dacă înţeleg eu bine, a intervenit profesorul de fi losofi e Dumitru Isac, tocmai 
elevul care n-a  participat la rebeliune, ar urma să fi e transferat cu această patalama. 
Din motive  de ordin fi nanciar-contabil, va fi  catalogat element rebel, în cel mai bun 
caz recalcitrant, pentru a putea fi  încadrat în ordinul amintit. Ţin să vă spun că elevul 
respectiv este bun şi la psihologie şi la logică şi-ar putea fi  marcat pe viaţă de o asemenea 
măsură  ilogică, aberantă, în totală contradicţie cu realitatea faptelor. Contradicţie  în 
termeni, domnilor, dacă asta vă spune ceva. 

-Ei bine, să ştiţi că elevul nu-i chiar aşa de  nevinovat, a replicat  subdirectorul. Am 
afl at de la cei din clasa lui că a dorit să participe şi la marşul legionar de la Vladimireşti, 
şi la Tismana, la mănăstire, ca şi la asaltul asupra Prefecturii. Numai că a fost refuzat de  
colegii  care nu l-au vrut alături.

-Domnule Petrescu, dumneata ai trecut vreodată prin acel loc ce se cheamă 
adolescenţă? Ştii, atunci când nevoia de prieteni te roade ca  foamea cea mai aspră, l-a 
apostrofat profesorul de fi losofi e. 

-Nu, acest lucru nu se va întâmpla cât timp eu, profesorul Ion Manolescu voi fi  
directorul acestei şcoli. Bursierii, atâţia câţi sunt şi aşa cum sunt, vor rămânea  la locurile 
lor.                          

     
Valer POPA

(Capitolul  III din romanul , în curs de apariţie, FRUMOASELE  SABINE)
Cluj-Napoca, 2011
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Nepot dinspre mamă al lui Lucian Blaga, dr. Radu Cărpinișianu1, este totodată fi ul ilus-
trului dascăl sebeșean Silviu Cărpinișianu (coleg cu Blaga la Facultatea de Teologie din Sibiu 
și căsătorit cu Silvia Bena, o verișoară a poetului), al cărui nume îl poartă Şcoala Gimnazi-
ală nr. 1 din municipiu. S-a născut la Sebeş la 25 iulie 1923, devenind medic specialist în 
balneofi zioterapie, cu doctorat în medicină și chirurgie. O carieră strălucită prin diferite orașe 
ale țării răsplătită cu decorații, titluri și diplome onorifi ce. Este veteran de război și autor a 
unei imense bibliograii de specialitate, dar și a unor cărți „de frontier

Se ştie că, după moartea preotului Izidor Blaga, în vara anului 1908, preoteasa Ana Blaga 
vinde casa şi proprietatea din Lancrăm şi se mută la Sebeş, cu copiii încă elevi sau studenţi. 
Va locui opt ani în casa fi icei sale Letiţia, căsătorită cu învăţătorul Ion Pavel, din strada Su-
seni, nr. 1 (numită după Primul Război, «Mircea cel Bătrân”), apoi din 1917 în casa de peste 
râul Sebeş a lui Lionel Blaga, din strada Mihai Viteazul, nr. 27 (azi ”Valea Frumoasei”), unde 
acesta îşi deschisese un birou de avocatură încă din 1912.

Aici, la Sebeş, poetul urmează Şcoala Primară, la Gimnaziul German (1902-1906), locu-
ind în casa de lângă Turnul Studentului, pe „Siculōrumstrasse”, şi tot la Sebeş se va retrage 
în vara lui 1914, ca proaspăt bacalaureat de la Braşov, locuind 
alături de mamă şi fraţi, în casa Letiţiei. Apoi în anii petrecuţi ca 
student teolog la Sibiu şi Oradea (1914-1917), domiciliul său a 
fost tot cel din strada Suseni, în apropierea impozantei Biserici 
Ortodoxe. Numai în anii studenţiei sale vieneze (1917-1920) do-
miciliul familiei se afl a în casa fratelui avocat Lionel Blaga, po-
etul oferindu-i acestuia într-o vreme ajutorul în relaţiile cu unii 
petenţi/împricinaţi (fapt menţionat, de fapt, în „Hronic”).

Ce a însemnat Sebeşul săsesc de altădată (Mühlbach), acest 
„buzunar de provincie al Transilvaniei”, cum zice în Hronic, în 
care revenea periodic de la Brașov ori, mai târziu, de la studii-
le vieneze, pentru Lucian Blaga, acesta a constituit, în anii din 
urmă, o temă importantă pentru cercetătorii operei și, îndeosebi, 
ai vieții poetului, care, așadar,şi-a petrecut aici nu mai puţin de 
zece ani, cu domiciliu efectiv, din primăvara lui 1909 până în 
1919, când Ana Blaga va fi  luată de fi ul cel mare, avocatul Lio-
nel Blaga, la Sibiu (decedând acolo în 1933). Având în vedere şi 
cei patru ani de şcoală primară, putem realiza că Sebeşul săsesc 
a constituit primul contact temeinic al copilului cu orizonturi 
social-culturale mai largi. Sunt, după cum vedem, anii de bază 
al formării sale intelectuale, altfel zis, acea vârstă a constitui-
rii personalităţii, circumscrisă aspiraţiilor şi idealurilor iniţiale. 
Nu întâmplător, mai mult aici decât la Cluj, bunăoară (având în 
apropiere Lancrămul natal, cu Râpile Roşii), prezenţa lui Lucian 
Blaga este încă vie. Lancrămul și Sebeșul sunt localități stră-
juite spre răsărit de Râpile Roșii, aceste formațiuni geologice 
impresionante, pe lângă care ne-am preumblat împreună, ase-
mănate de autorul ”Hronicului” cu porțile înalte ale unor temple 
egiptene… Nu întâmplător, în romanul autobiografi c ”Luntrea 
lui Caron”, poetul îi rezervă fi losofului Leonte Pătrașcu (un al-
ter ego), o moarte violentă (sinucidere!?), prin alunecarea sa în 
afundurile acestor concrețiuni geologice… Ca fi u al Sebeșului, 
dr. Cărpinișianu ne-a evocat istorii și legende privitoare la locuri și oameni, precum Casele 
Memoriale Blaga (regretăm demolarea în 2010 a casei lui Lionel Blaga, în care a locuit poetul 
împreună cu mama și fratele său în anii studenției!), catedrala evanghelică având alături Gim-
naziul german cu vestita inscripție pe frontispiciu „Kultur ist Freiheit”/Cultura e libertate, 
Turnul Studentului, Râpile Roșii ori Parcul Subarini, pe unde ne-am preumblat, bunăoară), 
care au exercitat o deosebită fascinație și o ineluctabilă atracție asupra omului, scriitorului, 
fi losofului? 

Sub acest aspect, dr. Radu Cărpinișianu, fi u al locului și Cetățean de Onoare al Muni-
cipiului Sebeș (2003), în lucrarea „Vârstele oraşului –Sebeş 750 de ani” (1995), depune o 
emoționantă și prețioasă mărturie a devotamentului şi preţuirii faţă de oamenii şi tradiţiile 
cultural-istorice ale Mühlbachului, denumirea săsească de „oraș al morilor de apă”, pe Sebeș, 
al cărui farmec și a cărei fascinație cultural-istorică ajunge, iată, până la noi (în 2004, doctoru-
lui Radu Cărpinișianu i se decernează o  de către ofi cialitățile locale o «Diplomă de excelență 
pentru întreaga activitate în domeniul culturii».

Să reținem cu titlu de mare preț că, aici, la Sebeș, încă din 1980, se desfășoară, în ediții 
anuale, unul din cele mai vechi și prestigioase manifestări culturale naționale, cu invitați de 
renume de pe toate meridianele. Este vorba de Festivalul internațional „Lucian Blaga”, ajuns 
în 2011 la cea de-a XXI-a ediție, grație acelorași inimoși inițiatori și mereu tineri oameni de 
cultură ai Albei, prof. Gheorghe Maniu și scriitorul Ion Mărgineanu, rămași aceiași în ciuda 
tuturor vânzolelilor administrative postrevoluționare ce-au atins și viața culturală a județului. 
Ca participant fi del la ultimele zece ediții, pot aprecia vocația acestor oameni de a capacita va-
lori de prim-plan din cultura și literatura română de azi, dar și atenția acordată acelei deschi-
deri europene (și nu numai europene) de promovare a operei blagiene, prin scriitori, jurnaliști, 
traducători, editori, oameni de cultură din Europa, Asia, America, Australia.

Festivalul Internațional ”Lucian Blaga”, care se desfășoară la Sebeș-Lancrăm-Alba Iulia 
de 30 de ani neîntrerupți (avându-i ca piloni ai mirabilei construcții culturale pe Ion Mărgi-
neanu, Gh. Maniu, Lucia Mureșanu, Mircea Tomuș ș.a.), - și la care particip și eu de prin anul 
2000 - , face din acest oraș, anual, la început de fl orar, ”Capitala Poeziei Românești”.  Unul 
din echipa de organizare a tuturor activităților de acest gen este dr. Radu Cărpinișianu, care 
încă din 1992 a pus, aici, la Sebeș, bazele Fundației Culturale ”Lucian Blaga”, dovedindu-și 
cu prisosință profesionalismul și vocația, prin implicarea în activitățile de cinstire a memoriei 
marelui fi u al Lancrămului. Am participat la lansarea a două cărți - ediția foto-documentară  a 
Hronicului, din 2002  și Pranayama, din 2003,  constatând largul orizont cultural bio-biblio-
grafi c al acestora, dar și un anumit spirit documentar aproape exhaustiv în materie. 

*
Împovărat şi domnia sa de gloria marelui Blaga, dr. Radu Cărpinișianu a editat, în ultimii 

ani, câteva lucrări interesante, luminând fi e din perspectiva specialităţii sale, fi e din interes 
documentar personalitatea poetului din Lancrămul transilvan: Album foto-documentar – Hro-
nicul şi cântecul vârstelor (Ed. Imago, Sibiu, 1995); Lucian Blaga şi medicina (Ed. Fundaţiei 
„Lucian Blaga”, Sebeş, 2000); Hronicul ilustrat al lui Lucian Blaga (Ed. Arhiepiscopiei Alba 
Iulia, 2002, cu traducere în engleză, germană şi franceză); Pranayama – Gimnastica pentru 
sănătate şi voinţă îndelungată (Ed. Arhiepiscopiei Alba Iulia, 2003; Locuri şi oameni în Ţara 
Sebeşului (ED. Fundaţiei „Lucian Blaga”, Sebeş, 2004).
1  Rafi la (1848-1924), sora lui Izidor Blaga, căsătorită în 1878 cu preotul Ioan Bena din Pianul de Jos, a avut 14 
copii, între care se regăseşte şi Silvia (1897-1981) căsătorită în Sebeş cu profesorul Silviu Cărpinişianu (1897-1982).

Se adaugă la acestea preţioasele colaborări la volumele de exegeză blagiană editate de Ion 
Mărgineanu: Ceasul care nu apune (1996), Amiaza locului (2000), Lucian Blaga – rezerva 
de oxigen a memoriei (2006), precum şi la volumele de documentare retrospectivă ale ediţi-
ilor I-XXXVI ale Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, Sebeş – Alba Iulia 1981-2006, 
Caietele Blaga, 2001-2006; Lumini interioare – album „Lucian Blaga” (2005). Doctorul 
Radu Cărpinișianu a avut prilejul să-l cunoască, în mai multe împrejurări, pe Lucian Blaga, 
mai ales în timpul studenţiei clujene (3 ani la Sibiu şi alţi trei la Cluj), dar şi mai târziu. 
Bunăoară, la reîntoarcerea de la Căpâlna, în toamna lui 1944, în trecere prin Sebeş, Blaga a 
poposit în casa familiei prof. Silviu Cărpinișianu, fi ind atunci de faţă la acea memorabilă vizi-
tă. În nenumăratele sale treceri prin Sebeş (mai ales după revenirea în ţară, din aprilie 1939), 
către Orăştie, Timişoara, Sibiu, Braşov, Bucureşti), poetul nu uita să-şi viziteze cunoscuţii şi 
prietenii, ba chiar să mai treacă prin locurile dragi ale copilăriei, adolescenţei şi tinereţii sale. 

Iată ce scrie „singurul reprezentat, deși colateral, al familiei Blaga” despre ceea ce a 
însemnat Sebeșul pentru poetul Nebănuitelor trepte, care își petrecuse aici „cea mai mare 
parte a copilăriei, adolescenței și primei tinereți”:

”Lucian Blaga reprezintă pentru orașul Sebeș cea mai de 
seamă personalitate care s-a născut și a trăit mulți ani din viață 
în acest colț de binecuvântat pământ românesc. La rândul său, 
Sebeșul a fost pentru Lucian Blaga orașul de provincie de care 
s-a simțit legat prin amintirile copilăriei și adolescenței, în at-
mosfera căruia i s-au conturat cele dintâi plăsmuiri ale cărtu-
rarului de mai târziu.”

Sau această cuprinzătoare descriere a peisajului, în orizontul 
metaforic al unei imaginații sensibile, care a lăsat urme adânci 
în operă:

„De atunci orașul Sebeș și-a consolidat atributul de cuib 
drag al existenței sale, «buzunarul de provincie» în care se re-
trăgea pe durata vacanțelor ca să-i cutreiere străzile printre 
case și ziduri cu iz medieval, să-și satisfacă setea de frumos, 
pace și armonie din mijlocul naturii în dumbrava Arini sau pă-
durea Mare, la Râpa Roșie, Pripoc, dar mai ales pe râul Sebeș 
în amonte spre mirifi cele cărări ale munților Sebeșului către 
Valea Frumoasei la Oașa și mai sus până pe culmea Șurianu. 
și a mai petrecut Lucian momente de neuitat pe plaiurile din 
Valea Pianului și Purcărețului, dar cu deosebire la Măgura 
Pianului în anul 1918, între brazi seculari, în liniștea patri-
arhală a spațiului pastoral și ancestral românesc, care i-a in-
spirat nenumărate creații poetice, și neîndoielnic i-a sugerat 
ideea «Spațiului mioritic». Acestor zări ale copilăriei și primei 
tinereți nu le-a găsit egal în nici o altă parte din lume pe unde 
pașii l-au purtat.(...)

Dar mereu și mereu, chemarea plaiurilor natale l-a deter-
minat pe Lucian Blaga să se oprească adesea la Lancrăm și 
Sebeș - prag de viață și de veșnicie pentru el, unde s-a încheiat 
și ultimul său drum. (...)

Aici la Lancrăm și Sebeș, unde fi ecare monadă a naturii – 
fl orile, rămurelele și grăuncioarele de nisip, colbul străzilor și 

zidurile străvechi refl ectă amintirea lui Blaga, cel care din veșnicia grea de seve a Lancrămu-
lui ardelean a sorbit tăria înțelepciunii ce l-a înălțat în spații siderale să smulgă din nemurire 
lauri și să-i așeze pe frunțile române.(...) Dar nostalgia orizontică a plaiului natal și acea 
robie a copilăriei – invincibilă stare a fi rii, l-a-ntors de la cumpăna apelor, unde a călcat 
râul fără prund al iluziilor, a spulberat apele tăgăduirii, a împrăștiat snopii negațiunii și a 
revenit la curțile dorului. Monadă cu monadă gândirea blagiană refl ectă deodată și fenomen 
originar și al secolului spirit.

Pe aici au călcat pașii profetului când a sădit mirabila sămânță – poemele luminii în 
zările interioare ale fi inței noastre...”

*
 Lucian Blaga – „Cântecul vârstelor”. Contribuții la exegeza blagiană este un 

excepțional documentar, mai exact „o culegere de texte şi evenimente mai puţin sau încă 
necunoscute”,  exegeze noi şi chiar „câteva documente inedite (în copie)”.

Iniţial, intenţia autorului a fost în mod declarat aceea de a realiza „o istorie completă a 
tuturor manifestărilor şi comunicărilor dedicate marelui fi losof – poet”, chiar „o integrală a 
contribuţiilor pe care şi le-au adus participanţii la ediţiile Festivalului organizat de-a lungul 
anilor, aici în vatra spaţiului mioritic de naştere şi formare a personalităţii şi gândirii magului 
de la Lancrăm…”

Rămâne, însă, o „datorie” de care urmaşii trebuie să se achite, mai ales că Academia 
Română şi Institutul Cultural Român întârzie să o realizeze prin elaborarea unei integrale 
a operei lui Lucian Blaga, aşa cum au procedat cu opera altor proeminenţi reprezentanţi ai 
culturii româneşti.”

Semnalăm câteva capitole de un real interes documentar: Amintiri… Amintiri, Lucian 
Blaga şi medicina, Sfârşitul existenţei fi zice a lui Lucian Blaga, Casa natală a lui Lucian 
Blaga, Lucian Blaga la Academia Română, Traduceri din poezia lui Lucian Blaga, Apariţii 
de cărţi despre Lucian Blaga şi opera sa, Cuvinte memorabile – nestemate ale gândirii… Câ-
teva capitole constituie in nuce istoria complicată a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, 
Relatări din desfăşurarea ediţiilor Festivalului după Revoluţia din decembrie 1989, Fundaţia 
Culturală „Lucian Blaga”, Contribuţia presei judeţene la informarea populaţiei, Documen-
tar… Postfaţa semnată de scriitorul Ion Mărgineanu realizează un minuţios şi emoţionant 
profi l al autorului (doctor în medicină şi chirurgie, cutreierând ţara de la Constanţa şi Eforie 
Sud la Sinaia, Braşov Târgu-Mureş, Borsec, Sebeş, răsplătit cu decoraţii, titluri şi diplome 
onorifi ce rare, apoi autor al unor importante lucrări de specialitate şi, în sfârşit, preşedinte al 
Fundaţiei Culturale „Lucian Blaga” şi cetăţean de onoare al Sebeşului).

Să amintim aici şi câteva nume care „defi lează” în paginile cărţii, fi e la „Amintiri… Amin-
tiri” (Radu Cărpinişianu, Silviu Cărpinişianu, Romul Bena, Zaharia Stanciu, Bazil Gruia, 
Ovidiu Drimba, Elisabeta Avram, Maria Constantinescu-Frunzetti, Aspasia Oţel Petrescu, 
Viorica Nina Cionca, Elena Daniello, Gheorghe Pavelescu, Zenovie Cârlugea, Z. Macovei, 
Augustin Jula…), fi e ca „surse” documentare (Corneliu Blaga, Radu Cărpinişianu, Miron 
Scorobete, C.D.Zeletin, Dan Barbilian, D. Popovici, Sigismund Toduţă, Florian Popa Mic-
şan, Ion Mărgineanu, Vasile Netea, Ioan Moceanu, Lucia Mureşan, Elena Anghel ş.a.), fi e ca 
exegeţi sau comentatori ai operei (Bazil Gruia, Anton Ilica, Eugeniu Nistor, Zenovie Cârlu-
gea, Geo Saizescu, Al. Surdu, Grigore T. Marcu, Monica Manu, G.G. Costandache, Florica 
şi Marin Diaconu, Fenia Driva ş.a.), fi e ca traducători din opera blagiană (Brenda Walker, 

„Contribuţii la exegeza blagiană”„Contribuţii la exegeza blagiană”
Dr. RADU CĂRPINIȘIANUDr. RADU CĂRPINIȘIANU   (1923-2011)   (1923-2011)
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Serge Fauchereau, Ion Miloş, Ma-
ria Ilişiu, Gabriela Vinţinţan, Paula 
Romanescu, Rosa del Conte, Bruno 
Rombi…).

Interesant este şi capitolul „Le-
gături permanente cu biserica stră-
bună” (IPSS Antonie Plămădeală, 
Gh. Vrabie, IPSS Andrei episcop de 
alba Iulia, Ion Avram…).

„Menţionez că textele oferite de 
colaboratorii noştri vor fi  semnate 
de autori – specifi că dr. Radu Căr-
pinişianu în Prefaţă – iar cele pro-
prii, precum şi unele comentarii ce 
însoţesc colaborările le voi semna 
«R.C.»”. Şi sunt multe texte semnate 
„R.C.”, unele reproduceri din diferi-
te surse comentate, altele constituind 
rodul unor cercetări şi refl ecţii pro-
prii (precum  Lucian Blaga şi medi-
cina „în care am căutat să înfăţişez 
suferinţele trupeşti şi sufl eteşti, de la 
naştere până la moartea sa, lucrare 
apreciată ca prima cercetare care s-a 
ocupat de patografi a ilustrului fi losof, 
poet şi dramaturg Lucian Blaga”). În 
investigațiile sale biobibliografi ce, 
dr. Cărpinișianu a cercetat unele 
fonduri documentare și a discutat cu 

rude și apropiați ai poetului. Între documentele inedite pe care le-a parcurs (precum fondul 
epistolar din posesia Vioricăi Bena-Medean) și reprodus în ”Contribuții la exegeza blagiană”, 
s-a afl at și fondul de manuscrise afl at în posesia ultimei ”muze” din viața Poetului, dr. Elena 
Daniello din Cluj, care a fost donat, iată, în această toamnă (2010), imediat după încetarea din 
viață a acesteia, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj. Reținem dintre acestea cele două 
variante ale poemului ”Pădureanca”, dedicat prietenei sale, în octombrie 1960, înainte de 

plecarea la București, de unde se întoarce atins iremediabil de aripa morții. Știm că poetul a 
aplicat această „tactică”, de disipare a manuscriselor sale, pe la diferite persoane de încredere, 
mai ales în anii dizgrației (1948-1960), când era pe punctul de a fi  arestat.

Dr. Radu Cărpinişianu se dovedeşte a fi  una din cele mai sensibile antene de percepţie 
infi nitezimală a posterităţii lui Lucian Blaga, vreme de câteva decenii, mereu atent la tot ceea 
ce este nou în domeniul cercetării vieţii şi operei blagiene.

”Contribuții la exegeza blagiană” este o carte de referință, având meritul de a aduce în 
pagină aspecte inedite sau mai puțin cunoscute din bio-bibliografi a blagiană. Ea încununează 
marea iubire a urmașului legitim față de fi ul ”albastrului Lancrăm” și al Sebeșului săsesc... 
Aureolat de această pasiune (care, desigur, despovărează spiritul descendentului din neamul 
Blăgeștilor, cum ar zice Corneliu Blaga), dr. Radu Cărpinişianu era, la cei 87 de ani, purtaţi 
cu distincţie şi blândă nobleţe, patriarhul blagian al Sebeşului, căruia îi aducem, iată, prin 
rândurile de faţă, un îndatorat şi sincer omagiu...

În urmă cu mai bine de 15 ani publicam în cotidianul „Gorjeanul” o serie de articole sub 
generice precum: Acum 50 de ani în Gorj (Nr. 1771 din 4 ian. 1996), Acum 100 de ani în 
Gorj – Vizite canonice (Nr. 1771 şi 1772 /1996), Un proces de acum 100 de ani (Nr.1748, 
1749, din 28 şi 29 nov.1995).

Readuceam, astfel, în atenţie realităţi, întâmplări şi oameni din viaţa administrativ-
politică şi social-culturală a judeţului, printr-o pasiune arhivistică irepresibilă. Parcurgeam 
gazetele epocii (îndeosebi «Gorjeanul»), dar şi anumite lucrări, din care reţineam aspecte 
de viaţă cotidiană, reprezentative oarecum pentru momentul social-istoric respectiv, şi 
mai puţin consemnările cu caracter anodin (precum pierderile de obiecte, delicvenţe de tot 
felul, numiri şi trasferări de funcţionari publici, în general acele 
«informaţiuni» adresate lumii obişnuite de publicaţia lui Jean 
Bărbulescu ce se subintitula «organ de cultură şi informaţiuni».

Desigur, aceste articole erau destul de gustate, mai ales că 
unii cititori mai în vîrstă trăiseră sau fuseseră contemporani cu 
realităţile, oamenii şi întâmplările petrecute cu o jumătate de 
secol în urmă (precum regretaţii condeieri gorjeni Sabin Velican 
Constantin Uscătescu, Constantin Lupescu, Beniamin Basa, 
Iunian Th. Ciobanu, Haralambie Argintaru şi alţii care le savurau 
de-a dreptul atunci cînd ne întâlneam, comentînd pe marginea 
acestora).

Am făcut apel la toate aceste consemnări de prin anii 90, 
provocat de o carte recent apărută şi intitulată Aspecte ale 
vieţii moderne din Gorj în mărturii ale vremii (1938-1947), 
la Editura Sitech – Craiova  (238 p.) şi semnată de o triadă de 
istorici gorjeni întâlnită şi pe alte cărţi de profi l documentar-
istoric : Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor şi Andrei Popete-
Pătraşcu.

Apărută sub egida Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 
– Filiala Gorj şi dedicată profesorului şi istoricului Ion Scurtu, 
preşedintele SSIR, în semn de omagiu şi preţuire pentru 
activitatea laborioasă din fruntea Societăţii de Ştiinţe Istorice 
din România, lucrarea conspectează «viaţa cotidiană din Gorj 
în perioada cuprinsă între lovitura de stat de la 10 februarie 
1938 prin care Carol al II-lea a instaurat regimul de autoritate 
monarhică, şi 30 decembrie 1947, când ultimul rege al României 
a fost nevoit să semneze actul de abdicare».

Ideea acestei cărți structurate pe laconice consemnări e că 
„istoria i-a infl uențat pe gorjeni atât la nivel individual cât și 
colectiv”, așadar „viața lor particulară nu avea cum să iasă din aceste cadre, impuse de 
realitățile concrete ale timpului, însă, în ciuda tuturor acelor ani, viața urmându-și cursul, 
cu bucuriile și dramele ei”. 

Consemnările de pe parcursul fi ecărui an sunt puse sub generice semnifi cative. 1938. 
„Gustul puterii”, 1939.Izbucnirea Marii Confl agrații Mondiale, 1940.Declanșarea 
Războiului Sfânt din Răsărit, 1942.Anul supremei încordări, 1943.Tragedia de la Stalingrad, 
1944.Reorientarea politică a României, 1945.Anul marilor prefaceri, 1946.Marea farsă 
electorală, 1947.Sfârșitul monarhiei din România…

Totul este asigurat de o Bibliografi e, în care găsim menționate izvoare specifi ce (arhive, 
documente, periodice), dar  și articole, studii și lucrări, între care preponderente sunt cele 
semnate de I. Scurtu (18)  și Gh. Nichifor (16).

Evantaiul de consemnări așezat sub genericul anilor respectivi rețin, în primul rând, 
activitățile partidelor politice cu „jocurile” lor în administrarea orașului și județului, dar 
și oameni și întâmplări din domeniul învățământului, culturii, presei, vieții bisericești, 
din viața frontului care aduce atâtea nenorociri în casele gorjenilor, din ajutorul dat de 
conjudețeni celor afl ați pe liniile de bătaie din Răsărit, apoi informații privitoare la viața 

medicală și agricolă a gorjenilor, la vremurile de criză îndulcite oarecum de generozitatea 
unor factori locali, precum Liga Femeilor Gorjene și Societatea de Cruce Roșie, Filiala 
Gorj, ambele sub președinția Arethiei Tătărescu.

Consemnând, sumar, realități, destine umane, evenimente petrecute în acest deceniu 
de viață cotidiană în Gorjul de altădată, lucrarea ar putea fi  o „carte de învățătură” pentru 
gorjeni, îndemnați de prof. univ. dr. Ion Scurtu : „să nu mai accepte cocoțarea nonvalorilor 
în posturi de conducere, ci să-i tragă la «răspundere» pe cei care au distrus economia 
națională, învățământul și sănătatea, afectând grav prin politica lor însăși fi ința poporului 
român, au jefuit bunul public, urmărind numai propria lor înavuțire, cu prețul sărăcirii 

milioanelor de români. Să nu mai admită imoralitatea, impostura, 
demagogia.”

Regimurile autoritare evocate în această carte „au dăinuit, în 
principal, datorită pasivității cetățenilor”, afi rmă dl I. Scurtu, care-și 
sfârșește „Cuvântul înainte” (datat : 31 octombrie 2011) cu apelul 
la principiul „suveranității naționale” expres prevăzut în actuala 
Constituție, dar și cu prezicerea care sună ca un memento de mai 
prelungi acuze postcomuniste : „Niciun popor și nicio persoană nu 
pot exercita suveranitatea în nume propriu”. Respectivul Cuvânt 
înainte se conjugă fericit cu studiul introductiv „Gorjul în balanța 
dictaturilor”, nesemnat, dar, după stil și tonalitate, intuim că este 
vorba de istoricul Gh. Nichifor, care face o privire de ansamblu a 
deceniului 1938-1947, interval în care s-au petrecut unele din cele 
mai dramatice evenimente pe care România nu le-a putut evita : 
ascensiunea Gărzii de Fier, dictatura carlistă, rebeliunea legionară, 
sfârtecarea teritorială prin pierderea Basarabiei, Bucovinei, ținutului 
Herța, sudul Dobrogei și, desigur, prin Diktatul de la Viena, Ardealul 
de Nord, abdicarea regelui Carol al II-lea și revenirea pe tron a lui 
Mihai I, după alungarea căruia începe comunizarea spornică a țării 
după „scriptura stalinistă”, vorba lui Lucian Blaga, și în expectativa 
Occidentului care mai fi gura   doar cu 10% infl uență de capital 
într-o țară ocupată de armata sovietică.

Nu lipsește consemnarea privind luarea în primire de către 
Primăria Tg.-Jiu a lucrărilor de artă brâncușiene, lucrate în anii 
1937-1938, deși, după părerea noastră, trebuia consemnat și 
rezumatul reportajului privind inaugurarea ansamblului sculptural 
din ziua de 27 octombrie 1938, de față fi ind ofi cialitățile locale, 
județene și rezidentul regal al Ținutului Olt, ca și alte date despre 
prezența lui Brâncuși în Gorj. Dar cum genericul anului 1938 este 

nu „Anul Ansamblului Sculptural brâncușian de la Târgu-Jiu” ci „Gustul puterii”, putem 
înțelege că preponderent este interesul istoricului și nu al omului de cultură…

Mărturisim că, răsfoind de atâtea ori colecțiile publicațiilor interbelice, eram 
familiarizați nu numai cu viața gorjenească, dar și cu ecoul evenimentelor din plan național 
și internațional. Ne-ar surâde ideea unei „Crestomații culturale”, dar nu numai pe un 
deceniu, ci pe o perioadă mai largă, bunăoară epoca 1900-1947. Ceea ce s-ar putea realiza 
la nivel instituțional, prin muncă de echipă. S-ar putea, astfel, realiza lucrări de mare valoare 
documentară, adevărate baze de date (de care mai vorbeam noi și cu alte prilejuri). Două 
ar fi , așadar, cele mai stringente „crestomații”: una de interes istoric, cealaltă de interes 
cultural. După pașii care s-au făcut până acum, lucrurile ar putea fi  puse mai ușor în ramă…

Alcătuirea unor colective de lucru specializate, precum și alocarea unor fonduri de 
susținere corespunzătoare ar duce la o concertată acțiune de valorifi care documentară a 
tradițiilor istorice și culturale ale Gorjului, deziderat ce vine de la generațiile precedente și 
cu care se vor confrunta, cu siguranță, și cele ce ne vor succeda…

Zenovie CÂRLUGEA
Deembrie 2011

Panorama unui deceniu de viață gorjeneascăPanorama unui deceniu de viață gorjenească

„ASPECTE ALE VIEȚII MODERNE DIN GORJ „ASPECTE ALE VIEȚII MODERNE DIN GORJ 
ÎN MĂRTURII ALE VREMII (1938-1947)”ÎN MĂRTURII ALE VREMII (1938-1947)”
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I-am văzut pe acei oameni fericiţi
mergând nepăsători în noapte
fl uierau, fredonau, aruncând spre cer
bancnote argintii, mătăsoase
aureolaţi de jetul şampaniei vaporoase
duhnind a glorie şi a moarte

i-am auzit cosind iarba cerului
coasa lucea ca luna
să tac, ori să le ies în întâmpinare 
cu iubire şi sare
cu sângele zbătându-se ca un peşte
viaţa strigă, moartea scrâşneşte

scriu pe hârtia cu colţi de elefant
primăvara înaintează 
făcându-i să înfl orească şi mai mult
pe cei înfl oritori
deasupra lor umbra se luminează
ei rezolvă ecuaţia de corecţie a fericirii
la viteza absolută
moartea îşi face provizii, mereu precaută

i-am văzut pe acei oameni fericiţi
lustruindu-şi trofeele
prea mari într-o lume prea mică
umplută fără voia ei
cu apă, aer, lumină 
cu obiecte conţinând timp

ei aprind la roşu gheţurile polare
grăbesc aşteptarea zadarnică
libertatea mea, o iubire barbară
nimeni nu e liber, nici soarele
moartea mă iartă, ei nu

unde se termină fericirea începe lumea
ce cumpără pâine, salam, ţigări
veselia ei sinistră negociază 
resturi regurgitate de planete damnate
marea – un monstru în propria-i plasă

i-am văzut pe acei fericiţi pe mal
împărţind gloanţe de aur prietenilor
ei au darul de-a sfâşia estetic
cerul cade-n bucăţi fără a fi  pedepsit 
precum uraganele
desfi inţând tot fără a pretinde nimic

scriu sub bolta unui cântec de şobolan
plouă în purgatoriu 
peste un înger şi un diavol îmbrăţişaţi
sub ploaia de pietre
fi indcă  iubirea e şi durere

strigătul de izbândă al celor fericiţi e un 
geamăt
în ghetoul lor superînstelat
cu semnele luptelor din somnul demonic
paloarea cadaverică denunţă
sacre autotorturi
heraldica poemului exanghinat

ei împachetează lumea şi ne-o trimit 
ramburs
izbindu-ne de turnurile de încercare
de primării, de spitale
unde morţii îşi continuă viaţa de apoi

i-am văzut pe cei fericiţi
când îţi luau mâna luau totul

cu un ochi de rubin, un altul de cobalt
în asfaltul fi erbinte lăsând un blacheu
de copită sacerdotală
pe zid conturul unui schelet fumegând

noaptea se teme uneori pentru ei
cutreierându-le carnea, oasele cristaline
luna se ridică pe vârfuri 
să vadă parada lunaticilor goi 
pe un fi r subţire
lumea e un măr în gură de şarpe 

scriu la cap de linie
beau ploaia din palma unui cerşetor
ziua intră la semnal
pe un peron soldatul cu raniţă
deschide scrisoarea cu lanul carbonizat
o mamă alăptează un copil şi un câine 
fi ecăruia dând mai nimic din nimic

cei fericiţi ne obligă la replici
alimentându-ne superstiţiile
inimile, în vrafuri pe biroul somptuos
sunt aprobate, ştampilate
apoi puse pe foc să încălzească sala
profesorului cu barbişon ţinând cursul de 
spiritologie

cei fericiţi nu cer nimic, nu se roagă
primind de la sine orice fără jerfa 
zadarnică
fără îndoiala sacrifi catorului
al cărui venin din cupă
poate face nemuritor poemul din 
tomberon

şi ei plâng uneori
fericirea e obositoare
fericirea doare inspirându-i permanent şi 
profund
aerul cu diamante...

II

i-am văzut pe acei oameni fericiţi
aureolaţi de ceva neînţeles 
în veşmintele lor foşnitoare
în neverosimile nopţi de vară
când fl ori de tei cad pe creştet cu 
zgomotul
unui mic foc de pistolet

scriu pe o coală de apă
cu o gânganie chitinoasă
dacă nu acum, când să se întâmple 
potopul
oamenii stau la coadă să înfi gă fi ecare
un cui, să dea un pumn, să muşte
să vadă dacă tresare, dacă vorbeşte
viitorul
sună disperat

pe tăvi de argint vin anii celor fericiţi
la ospăţul celest
ei pot să facă să tacă pământul
pentru un vers ce ticăie-n creier
prin fumul de fi er, prin aerul calcaros – 
cartea arde pe măsură ce o citesc
 
implor fi ece lucru-ntâlnit 
noaptea poemului e o secundă
din cele şapte zile de ploi 
cu moartea mai statornică decât noi

calc pe garoafe strivite de cei fericiţi
biciuiţi-mă dacă sunt lumină şi nu 
luminez
dacă sunt întuneric şi nu vă orbesc

vine ora când intră în scenă
pictorul orb, compozitorul surd, poetul 
nebun
cu cheia fericirii de gât
deşi uşa e veşnic deschisă
să intre sângele din  abator
unde bărbaţi şi femei în costume 
strălucitoare
taie şi spânzură foamea nemuritoare

cei fericiţi înghit pastile de frumuseţe, 
curaj, noroc
ei stau pe loc şi lumea se-nvârte-n jurul 
lor
spre aceeaşi destinaţie

cei fericiţi nu simt frigul
 vremea se face după voia lor
ei nu cară saci, canistre, butoaie, ci doar 
medalii
la proba de fericire absolută
îşi procură boli rare, chinuri exotice
pentru plăcerea de-a fi 
mai vii în moarte decât în viaţă

oamenii fericiţi sunt invenţia celor ce nu 
au curaj
să jupoaie, să jumulească, să tranşeze 
până la ultima consecinţă viaţa
dintre ruinele exorbitante
moartea ridică un fanion

răsfoiesc o pasăre zbor cu zbor
tainele ei au fost odată tainele mele
când nu exista loc pentru a muri
ci doar două inimi ca două imperii
moartea mă priveşte în ochi şi strigă:
intră odată în mine!...

III

în limuzinele întunecate, prin lentilele 
fumurii
cei fericiţi văd lumea-n crepuscul
ei declanşează ierni gigantice, crize 
astrale
cu mâinile înfundate adânc în alveolele 
pulmonare
ale socotitorilor de stele căzând la punct 
fi x
înfi orând chiar moartea

vara îşi înfi g dinţii în valul sărat
ling peştii, înghit meduze
sunt înghiţiţi şi ei mai apoi
moartea nu face discriminări

cei fericiţi tânjesc să fi e aidoma celorlalţi
să îmbrace silabe de cânepă
direct pe pielea gelatinoasă
sărind ca un iepure, ca o broască
sine ira et studio

viaţa merge cu paşi uriaşi
eu cu pas de furnică
urc treptele de ceară pe care şi-au pus 
sigiliul
fericiţii dinaintea mea
urc fără grabă
cu torţa olimpică a morţii

i-am văzut pe cei fericiţi
captivi în agonia orgasmică
pe ultima turnantă ruleta se-nţepeneşte
vântul trece pierzându-şi dinţii 

iertaţi fi e cei fericiţi
cu aerul lor aiurit
punând orice eroare făptuită
pe seama imprudenţei de a trăi
din epava putrezită ce sunt
curg perle ciugulite de păsări
femeie şi doar atât

pe masă, paharele se îmbată şi plâng
luându-mi de la gură bucata otrăvită
pentru care moartea atât a trudit
lacrima cade-n farfurie ca un proiectil

fericirea e inuman de scumpă
moartea îşi taie o porţie
din mine, din tine, pofticioasă din fi re
în valea plângerii se ridică un munte
cu douăzeci de etaje

cei fericiţi nu ştiu să ţină în mână

o cazma, o lopată, o bormaşină
mâinile lor glasate doar tastează 
veselia inconştientă, baluri de caritate
în funcţie de viteza de propagare a durerii

ei perforează blindajele cu privirea 
pot vitrifi ca un nesăbuit
ce le-a tăiat calea
în ţara ce plânge şi când râde
şi prinde stelele căzătoare 
venind din viitor

trec prin vama tristeţii
lumea mă va uita sau va ţine minte 
când m-am împiedicat de prima treaptă
a eşafodului spălat cu lacrimi asigurate de 
sponsor

cei fericiţi sunt mai singuri decât secunda
născută pentru a muri şi a învia 
exasperant
dar cine să le ia locul
la excentricele gale şi curse
dintre roţi, crose, elice 
scot păsări mirosind a divinitate... 

IV

mi-e dor de vremea când
dărâmam copaci cu privirea
când fericirea era la primii paşi
şi moartea o învăţa să meargă copăcel

sunt fericită ca fl oarea 
pe care eşti gata să o rupi
din pomul în fl ăcări stins cu o fl acără

deschid balul celor ce vor muri mâine
cerul a contribuit
cu un spadasin, cu un arcaş de lumină

moartea întoarce capul după mine
ca fl oarea soarelui

nici chiar cei mai fericiţi nu o pot corupe
ea, cea mai dreaptă dintre drepţii
Sodomei şi Gomorei
dezlegându-i şarada
noi îi suntem scopul în viaţă

va fi  iar noapte, va fi  iar zi
păsările vor veni ciugulind
provizia îngerească din fi ece casă
uriaşul în cârje va plânge
pe umărul prostituatei desfi gurate de 
pitbull
sub copacii cu limbile despicate
de trilurile de cupru, oţel, wolfram
pământul ne înghite pe toţi şi îi prieşte

zilnic dau proba la fericire
nimic nu doare mai mult decât izbânda ei
trec prin fl ăcările mulţimii
oraşul îşi deschide larg braţele
cu o crizantemă pe ţeava de tun
fericit cel ce s-a lepădat de sine

scriu de la capăt naşterea, dragostea, 
moartea
o fi lă pluteşte
dar pământul nu o primeşte
nimeni nu o citeşte
nici măcar fericiţii exasperaţi de propria 
lor fericire

şi eu am fost uneori fericită  
i-am iubit uneori
fericită între fericiţi – 
o vrabie albă cu ochi de vultur şi gheare 
de leu
dansând în palatele plutitoare
ale unei lacrimi fi erbinţi 
cu o fl oare în dinţi
şi un cuţit înfi pt în spinare...

Victoria Milescu

Oameni fericiţiOameni fericiţi
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LUCICA SAVA

Dependentă

Dependentă-s de ştirea morfi nă de pe pagina întâi, 
din ziarele ce nu fac stoc la chioşcurile de profi l,
de fi losofi a lui Krishnamurti, deşi nu sunt un ve
dantist,
dependentă de povestea dintre Romeo şi Julieta, 
fără a gândi dragostea, tragedie când va absenta, 
căci nu am tratat-o ca o emblemă a sufl etului, 
în lumea ce trăieşte printre fantome cu pofte mur
dare
şi unde doar formula chimică a astrelor nu dă greş.

Dependentă de starea de bine, când zorii
îşi întind oglinzile pe pământ
iar pasărea de foc îşi lasă razele pe patul, încă,
desfăcut în căldura stelelor
şi eu citesc un blog mai puţin comercial.

Dependentă de teorii care nu au enunţuri faustice 
despre sfârşitul lumii, 
de inducţii, teoreme, legi pascaliene,
printre zarurile aruncate în zi de Octombrie
când s-a mai eliberat la o primărie, un certifi cat.

Dependentă-s de mine însămi, tot mai mult,
în mijlocul soarelui, cu D-zeu omniprezent 
fără ca panteismul să îmi fi e dogmă,
unde sunt grădinar parcurilor adunate pe retină
şi licărirea Lunii este fard pe obrazul trădând 
vârstele durerii şi ale fericirii.

Dependentă de o iubire orbitoare, depăşind 
imaginaţia în închipuiri,
atrasă de-a minţii putere, de simţ epistemic
de bustul luminii când cad Trandafi ri 
în mâinile aspre de-atâta durere.

Dependentă-s de culisele vremii, unde 
se împarte broşura unui spectacol de-al ei, 
anunţând la rubrici aparte, pe cei dispăruţi
de la Socrate la Kant, Heidegger şi mai departe...
unde cuvintele oamenilor sunt notele 
în gamă muzicală, pe aceeaşi frecvenţă.

Dependentă sunt de replica shakespereană‘
a fi  sau a nu fi ’, marcă
ce a ştanţat fi losofi a capitală
în lucrarea demiurgică, a sufl etului.

Puls 

Treci bulevardul central, luând pulsul unui oraş.
Îţi pui ochelarii cu dioptrii, să nu vezi 
ca prin parbrizul în ceaţă al unei maşini, 
deformând realitate.
Tramvaie, troleibuze te ajung din urmă 
şi continui plimbarea.
Te opreşti la cinemateci. Nu mai sunt aglomerate, 
când fi lmele-s pe dvd-uri sau la mall.
Scoţi din geantă un breloc de chei şi o ilustrată.
E tot ce mai ai din oraşul unde ai trăit.
Şi vrei să uiţi când între ieri şi acum, 

diferenţa i-i tortură sufl etească.
Într-o singurătate bizară, te adaptezi cu sufl etul 
ce a rămas campion, 
te opreşti la ce îţi bucura ochiul, 
într-un Herăstrău al dragostei şi al unui război .

Nostalgia oraşului nu dispare.
Te opreşti în umbra unei poze cu un chip de puş
toaică,
gândind efemeritatea, a trecut şi pe aici.
Ţi-i dor de o frumuseţe nepământească, de clipele,
foi de staniol foşnite într-un singur şlagăr.
Bulevardele par agăţate de copacii cu felinare,
străzile sunt inundate de refl exia Lunii, 
viori îşi varsă cântecul din nostalgia unui trubudar.

De la teatrul central spectatorii ies şi voci catifelate 
se aud strecurându-se în umbra unui asfalt.
În piaţa mare e un concert  şi te opreşti 
în marea de oameni cu tricouri colorate şi şepci,
strânşi în propaganda unui eveniment.

Spre ultime tramvaie-n noapte, persoane se 
grăbesc.
Au ieşit din ture de la o fabrică.
Lângă casa poporului  fântânile arteziene 
sunt în debit maxim, incitând stelele la o îmbăiere.
Nu doarme oraşul, niciodată. 
Viaţa lui se desfăşoară după normele citadine, 
după clopotul Mitropoliei când bate, 
după sunet de sirenă ori de ambulanţă, 
după programul fi ecărui locatar.    
Într-un oraş în care nu ai decât un breloc de chei 
şi o ilustrată cumpărate cu o liră sterlină, 
la Universitate, unde se vindeau cărţi arhivate 
şi tutun de mestecat, calci pe urma candorilor, 
întrebându-te de certitudini într-un sufl et romantic.

Fericirea 

Fericirea a fost titlu de proprietate, semnat
de amândoi şi nu a fost atestată
de vreo hârtie să conţină întinderea ei,
dacă vecini erau munţii ori oraşe cosmopolite,
nici clauză de viaţă ori moarte, nu avea.

Fericirea nu a fost o proprietate moştenită
din succesiuni, nu s-a vândut 
la un muzeu cu exponate de ceară, 
nu am înregistrat-o ca o marcă personală  
în vreun registru virtual.

Ea a fost mai mult decât speranţa rămasă 
în cutia Pandorei, mai mult 
decât un nod existenţial unde răspântii se aliniază, 
mai mult ca un vârtej în care trupurile
s-au îmbăiat în esenţa dragostei.

Fericirea a fost matriţa din acelaşi metal
a verighetelor noastre, în colecţia 
de clipe memorabile adunate de-a lungul timpului.
Nu a avut grafi că păstrată în album de sepia,
vreun contur pictural în ulei
unde sunt ocupate scaunele şi e înghesuiala 
simţămintelor la acelaşi confesor.

Fericirea nu a venit din slogane, lozinci,  
ca un manifest în oraşul 
cu spoturi publicitare, cu biblioteci virtuale 
unde se poate veni  la o întâlnire 
cu personajelele medievale, 
care te-au marcat în a călătoria sufl etească ,
unde sunt gomoase frumuseţi 
şi eşti birocrat în camere cu maculatura 
neselectată de un car de ani, unde la prima oră 
pui cub tos pentru cafeaua din fi ltru, 
unde judecăţile te apără de incisivii suferinţelor.     

Fericirea a fost dragostea în care 
nu am fost două personaje din manuscrise 
pe care nu le puteam citi, 
când nu se făceau traduceri din lipsă de timp 
şi literatura fără principii era pusă la colţ.
Nu am rostit vorbe de amor dintr-un paragraf,
nu am luat dragostea în derâdere, 
mituind-o cu vorbe cifrate ori cu pretenţii absurde.

Fericirea a fost  pământul insular 
unde am stat ca două picături de ploaie, îmbrăţişate
în vorbele noastre, scriind absolutul în vers alb.

Târziu 

să acopăr gropi unde calc cum o fantomă
printre entităţile întunericului, ca o fantomă 
ce are sute de ani şi nu a fost botezată,
să îmi frâng aventuri din civilizaţiile 
ce au progresat cu intensitatea luminii,

când focul în care arde durerea
nu e combustia unei erori, 
doar depărtarea de bezna privată
în care gleznele mele s-au afundat şi 
reperele vieţii s-au transformat în număr 
ce divide întreguri şi el nu se divide,

târziu să fi u atrasă-n cursă de opusul 
unei splendori, de cei ce dau în lume 
greaţa şi absurdul, nu ca enunţuri, teorii, 
târziu să nu întreb cum au fost tratate genii 
ce au lucrat la soarta omenirii 
şi au murit de agonie şi de tbc.

târziu ca să nu văd în epocă contemporană
o noua Ana, Ana Karenina, trăind 
printre personajele multe, peste o sută, 
din romanele lui Tolstoi,

târziu ca adevăruri pe care am pariat 
să-mi schimbe cursul vieţii, radical
ca timpul biologic şi cel fi zic să se alinieze 
la acelaşi fus orar, intrinsec.

şi-i prea târziu să desfac timpul, 
l-am tot desfăcut de un fi nal ce aborda 
chipul cum o curtezană,
să iau de la început clepsidra existenţială
întorcând-o în ceasurile intacte 
de tendoanele întunericului, halucinaţii.

Sărutul tău  

Te caut în sărutul tău ca pe o insulă 
unde apa nu se loveşte de piatră
unde scoicile ascund frumuseţile 
pe plaja în nisipuri neumblate, unde cresc 
cocotieri sub curcubeul tropicelor.
Şi buzele tale pe buzele mele 
sunt pământ lagunar, 
unde pe scări suspendate în cascade 
se construiesc etajele fericirii 
şi udă balcoane răsufl area oceanului,
pescăruşii petrec în dimineaţă, 
iar vapoarele nu aduc despărţire.

Te caut la întâlnirea    
ce reprezintă ceva, când sătui 
de lucruri care au alterat intimitatea
ne-am făcut insula dragostei, 
unde algoritmi pot absenta şi cuvântul 
nu are acidul sulfuric al mincunii, 
îngropându-ne muzica. 

Te caut în sărutul pasiunii,
pământ cu fl ora şi arborii Lunii
unde nu e nevoie de pudrieră
pentru a farda ochiul de eternitate,
iubindu-ne ca şi cum nu ar fi  dragostea, 
fără să spunem de unde venim, 
ce o să fi m, fără concesii, elucubraţii.

Te caut printre Verbine, ultimele 
din noaptea cu schiţele dragostei proiectate 
sub balcoanele cerului, în care stelele 
sunt cristale Baccart din cuptoarele lui.

Te caut pe tine, cel ce a dat rang femeii
dându-le ca bijuterii, dragostea, 
sărbătorind-o cum etruscii, dând 
banchete în cinstea ei, 
în noaptea în care văd în univers intim
lumea scriitoricească, unde zăboveşti.

Te caut în sărutul tău, când noapte 
aduce dragostei prefaţă scrisă cu mâinile 
ce nu au fost slugarnice ei,
cu privire sinoptică în invazie de Verbine.
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PERSONAJE

Ofn (omul fără nume)
John  
Abel  
Corul 
Anticorul 
Călătorii

Partea I

 (O zi friguroasă de primăvară. Spre zori. Sufl ă 
un vânt rece. Un container, tip ladă de gunoaie, plin cu 
diverse deşeuri menajere, electronice, teancuri de ziare, 
ambalaje, cutii de carton. Pe marginea lui sunt agăţate 
umeraşe cu haine, plase cu cărţi, sticle de apă. O scară 
improvizată din diverse baloturi coboară din container pe 
podea.)

CĂLĂTORII (intră în grup. Au în mână câteva 
ferestre) – Vin călători din şapte cartiere, cu un tramvai al 
lor numai ferestre. (Se aşeză în diferite locuri ale scenei.)

CĂLĂTORII (intră alt grup. Fiecare ţine în mână 
o brazdă de iarbă) – Vin călători din şapte continente, pe 
un drum al lor, numai de iarbă. (fi ecare se aşează unde 
vrea.)

CĂLĂTORII (intră alt grup. Fiecare are în mână 
un felinar aprins) – Vin călători din mii de nopţi, pe un 
drum al lor, numai de stele. (Se amestecă printre ceilalţi. 
Treptat, treptat sting felinarele)

TOŢI CĂLĂTORII – Vin călători nevăzuţi, pe un 
drum al lor ce este scris în carte.

CORUL şi ANTICORUL (au dormit în container. 
Încep să se trezească) 

–     Noi suntem grâul verde 
cu fi re de pământ pe creştet.
Speranţa nu-i deşartă 
unde făptura e mănoasă. 
(Coriştii coboară din container, fac ordine în 

jur, se spală, se închină, duc deşeurile afară din scenă, 
improvizează alte scări din saci de plastic, albii, teancuri 
de ziare. O coristă aprinde o candelă. O ţine în mâna 
dreaptă).

OFN (unul din corişti. Tremură de frig) – Bună 
dimineaţa, John. Bună dimineaţa, tabără verde. Bună 
dimineaţa, container. Bună dimineaţa, scară, membrii 
NATO, civili şi militari, bună dimineaţa, grâu verde 
cu pământ pe creştet, bună dimineaţa, cutie de plastic, 
bună dimineaţa, lumină, bună dimineaţa, călători, bună 
dimineaţa, John.

JOHN (unul din corişti. Îşi scutură hainele) – Te-
am rugat să               nu-mi mai spui John. Pe mine mă 
cheamă Ion. În fi ecare dimineaţă aceeaşi poveste.

OFN (aleargă uşor în jurul containerului să se 
încălzească) – Nu ţin minte. Noaptea dorm dus-întors. 
Dorm ca un gunoi. Nu ştiu nimic. Uit… uit… dragul meu 
contemporan. Uit. Ce aş putea să ţin minte? Containerul? 
Lada de gunoi? Lumea din jur? Frigul?

CORUL şi ANTICORUL – Frigul se combate prin 
alergare. (câţiva corişti aleargă în jurul containerului 
împreună cu Ofn. Se opresc toţi în faţa lui John) Frigul se 
combate prin micile noastre călătorii în aceste împrejurimi.

OFN – Uit, dragul meu contemporan. Uit, dragul 
meu John. Somn de protecţie. 

JOHN – Uiţi, nu uiţi, mie să-mi spui Ion. Aşa mă 
cheamă, aşa                  să-mi spui.

OFN – Nu se poate. 
JOHN – Nu se poate? De ce?
OFN – Nu se poate, boy. Nu se poate. Aşa e 

moda. Aşa sunt vremurile. La timpuri noi, nume noi. Hai, 
încearcă. John… John… John… Ce pierzi?

CORUL – John… John… John…
ANTICORUL – Ion… Ion… Ion…
OFN – Hai, John! Încearcă! Nu te lăsa. Încearcă! 

Ce pierzi? John… John… John… Se pronunţă foarte uşor. 
Hai, dă-i drumul! Încearcă. John. Om nou la gunoaie noi. 
Asta eşti. (aleargă în continuare să se încălzească. Câţiva 
corişti cară în continuare deşeurile afară din container. 
Le scot din scenă. Urcă în container.)

CORUL 
– Noi suntem grâul verde
cu fi re de pământ pe creştet.
Speranţa nu-i deşartă 
unde făptura e mănoasă. 
ANTICORUL 
– Noi suntem grâul verde 
cu umbra de zăpadă-n noi. 
Speranţa nu-i deşartă 
unde făptura e din doi.
OFN – Ce zici de ei? Au curaj. În lumea asta e 

ceva. Ce zici? Este foarte simplu. Acum Ion este John aşa 
cum altă dată a fost Ivan. Ce pierzi? Schimbăm numele, 

schimbăm gunoaiele. Ne plasticizăm. Ne adaptăm.
JOHN – Cu plastic, sau fără plastic, nu. Nu. Nu am 

fost niciodată Ivan. Imperiile nu sunt de mine. Nici cel de 
acum. Eu sunt Ion. Atât. Mie aşa să-mi spui.

OFN – O.K., boy. Am înţeles. Ţii la nume, la neam, 
la patrie. Brâncoveanule! Eu mi le-am pierdut de mult. 
Patria mea este un televizor. Patria mea este o sticlă de 
Coca Cola. Patria mea este omletă la pungă. Patria mea 
este comestibilă. Aplic vechiul dicton: „Patria mea este 
acolo unde mă simt bine.” 

JOHN – Aplică-l. Dar ştii cine îl folosea.
OFN – Da. Ştiu. Bunurile materiale vin în saci. Şi 

sunt mai la îndemână. Schimbul se face rapid. Da. Ştiu. 
Scrie în cărţi, în toate dicţionarele. (bate uşor cu mâna 
în plasele cu cărţi atârnate pe marginea containerului). 
Numai că, dragă John, nici patria nu mai este cu noi. Ne-a 
uitat.  Ne-a uitat aici. Ne-a uitat… dragul meu contemporan, 
(ecoul amplifi că) ne-a uitat, dragă John (ecoul amplifi că la 
maxim) ne-a uitat aici… ne-a uitat (treptat, treptat, linişte). 
Ne-a uitat. Aşa că, do you speak? Gândeşte-te. Alege. 
(Ofn ia un ambalaj, citeşte ce scrie pe el, îl aruncă. Alege 
altă cutie, i-o dă lui John s-o citească.) Măcar învaţă să 
citeşti… gunoaiele acestea… etichetele acestea menajere, 
electrice, electronice, nucleare, ecologice, chimice… un 
arsenal întreg găseşti aici. Plus cele de larg consum. Hai, 
citeşte! Ce scrie? Citeşte, să ştii ce zace pe tine. Să ştii 
să citeşti orice etichetă. Să ştii dacă este provizorie sau 
eternă. Ce-ai zice de un grafi tti? A, nu. Tu eşti din lumea 
veche. Rămân la etichete. Hai, citeşte! (alege alt ambalaj) 
Încearcă să citeşti ce scrie pe această cutie frumoasă. Hai, 
John! Poate are data expirată… şi ne-au uitat aici. Învaţă 
să citeşti gunoaiele acestea. De aici începe. 

JOHN – Eu nu cred în etichete.
OFN – Nu are importanţă în ce crezi tu. Ştii să 

citeşti ce scrie aici? (Ofn alege o cutie de conservă, o 
cutie de lapte, o cutie de medicamente) Ştii? (John nu 
răspunde) Vezi, nu ştii. Poate are data expirată. Poate e 
numai provizorie. Poate este eternă. Poate este o etichetă 
eternă. Universal valabilă. Poate scrie că ne-au uitat aici. 
Trebuie să ştii când te eliberezi… şi cine te eliberează de 
nuanţele din jur… de etichetele din jur. (alege un ziar, mai 
multe) Măcar atâta lucru să ştii. Cine ne-a eliberat.

CORUL şi ANTICORUL – Ce scrie? Ce scrie pe 
ambalaj? Ce scrie în ziare? Ce scrie? Citeşte-te şi nouă.

OFN – Ce zici, John? Până şi tabăra de grâu vrea să 
înveţe. Mai gândeşte-te. Îţi strică un strop de americană? 
Nu zic engleză, sir, aceea nu-i de noi. Nu. Dar un strop 
de americană? Îţi strică? Nu. Îţi spun eu, nu-ţi strică. 
Nu. (Se plimbă în jurul containerului) Dwelling, home, 
casă, ambalaj continuu… continuu, adică nu scapi de 
acest înveliş protector. (pipăie pereţii containerului) Este 
din fi er veritabil. Strong. Nu dispare cu una, cu două, la 
orice moft. (se plimbă în jurul containerului) Program de 
voie. Meditaţie în jurul lumii. Respiră, respiră, respiră… 
Ambalează-te cu aer. Deocamdată este gratis. Aer, respiră, 
aer, respiră, aer, respiră… Aerul este şi pentru mine. Mă 
optimizez cu aceste câmpii de aer. Câmpiile de aer sunt 
gratuite. Eu mă asamblez cu ele. Grâu verde, dragă John. 
(se bate uşor cu palmele în piept. Ritm de tobă) Grâu verde, 
dragă John. Tabără de grâu, dragul meu contemporan. 
(treptat, treptat linişte. Coriştii se retrag toţi în container)

CORUL şi ANTICORUL – Iarba dumneavoastră. 
Noi pentru dumneavoastră. (Vântul sufl ă puternic.) Iarbă 

pentru noi. Noi fără noi. (Vântul aduce ecouri de voci 
omeneşti, diverse cuvinte, un plâns venit de departe) 
Domiciliu. Adăpost. Casă. Loc în lumea aceasta. Adresă. 
Locuinţă. Locuinţă personalizată. Este prea mult pentru 
noi?

OFN (pipăie containerul) – House. Home. Are 
pereţi, deci este un lucru solid. Are mobilă, ce-i drept din 
carton şi plastic, dar ce, în casele mari nu au mobilă de 
plastic? Oricum, este un spaţiu solid. Nu cade la cutremur, 
are locatari, adică nu eşti singur. Nu eşti singur, my dear 
John. 

(Călătorii pun din loc în loc brazdele de iarnă pe 
care le poartă în braţe. Improvizează câteva mese din 
baloturi de ziare. Îşi rup mâneca de la cămaşă şi fac feţe 
de masă)

CORUL 
– Noi suntem grâu verde
cu fi re de pământ pe creştet. 
Speranţa nu-i deşartă 
unde făptura e mănoasă.
ANTRICORUL 
– Noi suntem grâul verde 
cu umbra de zăpadă plină. 
Speranţa nu-i deşartă 
când vremea e lumină.
OFN – Ce zici de ei? Frumoşi ca nişte călători.
JOHN – N-au ce face. Bat câmpii. Ca şi tine.
OFN – Atât mai mi-a rămas, dragul meu 

contemporan. Arta câmpiilor de aer. Câmpiile din jurul 
meu. Ale mele sunt. (ecoul amplifi că) Ale mele sunt. 

JOHN (întinzându-i o şiră de peşte lui Ofn) – Mai 
bine te-ai aranja, te-ai pieptăna. Hai, pune-te la patru ace. 
Şi aşa stai toată ziua degeaba. Hai,  piaptănă-te.

OFN – De ce? 
JOHN – De dragul câmpiilor din jurul tău. De 

dragul corului. De dragul călătorilor. De dragul lui Abel. 
De dragul meu, iubitul tău contemporan. (Stă cu şira 
de peşte în mână) Hai! Este o şiră de peşte. Crap de 
Dunăre. Am găsit-o, am spălat-o, foloseşte-o cu încredere. 
Piaptănă bine. Nu ţine cont de persoană. Piaptănă pe 
oricine. Piaptănă orice cap. 

OFN – Bravo boy, eşti ordonat. Eşti pregătit. Ai 
decontaminat-o de uraniu? Nu de alta, dar nu vreau să 
am un cap din metale grele. Mi-ajunge grâul verde de pe 
creştet.

JOHN – Bineînţeles că am decontaminat-o. Am 
ţinut-o o zi şi o noapte într-un strat de sare. Metodă din 
lumea veche. 

OFN – Bravo John! Eşti bine pregătit. Păstrezi 
lucrurile la locul lor. Curate, spălate, să ştii de unde să le 
iei. Bravo! (John stă cu pieptenele întins) Îmi aminteşti de 
timpurile bune. Când au fost timpuri bune pentru noi? (se 
piaptănă) Când John?

JOHN – Când ne spălam şi pieptănam în fi ecare zi.
OFN – Atât de simplu?
JOHN – Ordinea este simplă. 
OFN – Ordinea este prima lege a Universului. Nici 

nu mai ştiu cine a spus-o. Eu sau tu? Sau altcineva. Plătim 
ghilimelele. 

JOHN – Tu. 
OFN – Eu? Când am spus, John? Când? Acum o 

mie de ani, aseară, azi, când m-am născut, când iese fi rul 
de grâu cu fi rul de pământ pe creştet, când vin călătorii, 
când bat tobele, când vine Abel-călătorul, când ne întâlnim 
cu el, când plecăm împreună cu el, când? Azi? Sau ieri? 
Sau când facem curat, sau tragem copertina de stele, sau 
de grâu, când John? M-am pieptănat. Pentru cine?

JOHN – Pentru tine. Să nu faci păduchi.
OFN – A, păduchi… Mofturi. Mofturi. Nişte vietăţi 

oarecare.                Ce-au păduchii? Mâine, ai să auzi de 
Liga pentru apărarea păduchilor. Au şi ei dreptul acesta. 
Au? Au. Nu sunt câini vagabonzi, nu sunt vaci turbate, 
nu sunt pisici mâncătoare de oameni, nu sunt fantasme de 
uraniu, atunci ce au păduchii? Sunt statornici, adică loiali, 
nu se abat pe capul oricui, se deplasează încet, deci riscul 
este foarte mic… ce au păduchii atunci? Nu fac parte din 
echilibrul planetei?

JOHN – Fac. 
OFN – Atunci este corect ce spun eu? 
JOHN – Corect. 
OFN – Nu le trebuie o lege care să-i apere? Hai, 

John, răspunde. Sondaj de opinie. Virtual. (ia un ziar, 
îl rupe în fâşii, le fl utură)  Întrebări şi răspunsuri. Sau 
manşetele regelui. Fâl… Fâl… fâl… Stop. Vorbeam 
despre Liga pentru apărarea păduchilor. Nu-i normal să 
fi e şi ei protejaţi?

JOHN – Normal. 

CLELIA IFRIMCLELIA IFRIM Omul-rândunică, pe numele său,Omul-rândunică, pe numele său,
Abel-călătorulAbel-călătorul

fratelui meu Jean, 1952-2002



Portal-MĂIASTRA          Anul VII, nr. 4 (29)/2011
3737

OFN – Nu-i corect să se gândească 
cineva şi la ei?

JOHN – Corect.
OFN – Una la mână. Doi la mână. Cine se poate 

gândi la ei? Hai, John, răspunde! Meditează. Ai noştri ca 
brazii? Nu. Nu le permite legea. Meditează, John. Cine a 
mai rămas?

JOHN – Noi.
OFN – Corect. Noi, cei de aici avem dreptul şi 

obligaţia să ne gândim la ei. Sunt mai presus câinii şi 
pisicile? Nu. Trei la mână. Propun această lege pentru 
apărarea bietelor vietăţi. Să avem curajul acesta. Propun să 
ne ocupăm de ei. Propun Liga pentru apărarea păduchilor. 

JOHN – Asta mai lipsea. Ţi-au trimis săpun să te 
speli. 

OFN – Numai că eu nu am primit săpunul acela. A 
căzut pe capul altora. S-au spălat ei. Bravo lor! În schimb 
plătesc impozit ca orice om care se spală pe cap. 

JOHN – Plăteşti impozit? 
OFN – Da, plătesc impozit. Ce, noi nu putem 

face parte din societate? Dragul meu John, afl ă că plătesc 
impozit pe venit şi bunurile căpătate, ca fi ecare cetăţean 
al acestui container. Nu-i zic ladă de gunoi. Nu sună bine 
la urechi.

JOHN – Şi ce venit ai tu?
OFN – Şi marea şi sarea, şi corul şi decorul, şi 

puntea şi luntrea. Manşetele regelui… fâl… fâl… sunt 
pentru mine. John am următorul venit: banii din cărţile pe 
care le-am vândut.

JOHN – Ţi-ai vândut biblioteca?
OFN (arătând plasele cu cărţi care au mai rămas 

agăţate pe marginea containerului) – Dacă asta numeşti 
bibliotecă, da.

JOHN – Eşti un idiot. 
OFN – Sunt. Dar sunt un idiot curat. Mă spăl în 

fi ecare zi. N-ai spus tu că trebuie să fi m curaţi şi ordonaţi? 
Sunt curat şi ordonat. Singurul lucru pe care pot să-l mai 
fac. Cât am să mai pot. (John se duce, se uită în plasele 
cu cărţi rămase) Am mai oprit câteva… Asta este, 
dragă John. Îţi spun eu, nu mai căuta. Am vândut tot ce-
am putut. Toată fi losofi a lumii. Platon, Hegel, Cioran, 
Mircea Eliade, Constantin Noica… se vinde ca pâinea 
caldă. Lumea are nevoie de fi lozofi e. De ce? Răspuns 
compensatoriu. Bonus de inteligenţă. Aşa că am vândut 
toate cărţile de fi lozofi e, plus dicţionarele de limbi străine, 
plus albumele de artă. Plătesc impozit pentru acest venit 
corpo-fi losofi co-artistic. Vrei să te speli? Plăteşti. Vrei să 
fi i fi losof? Plăteşti. Vrei să fi i artist? Plăteşti. Vrei să stai 
în container? Plăteşti. 

JOHN – Dar erau ediţii rare, de lux.
OFN – Mofturi. Rare, nerare, asta este. Am 

cumpărat apă să bem, apă să ne spălăm, apă să udăm 
grâul. (arată sticlele cu apă atârnate de container) Le-
am luat ceva mai ieftin. Nu au etichetă. Probabil au data 
expirată. Dar pentru noi, merge. Şi noi suntem ex… 
Combină cuvântul să vezi ce iese.

CORUL şi ANTICORUL – Expiraţi… exland, 
exmuros, oricum în afară. Euxini. 

OFN – Îi auzi? Euxini. Ce zici de ei? Realişti ca 
acest butoi de tablă. Gol. (bate într-un butoi) Rezerva de 
zăpadă din iarnă s-a terminat. Butoiul este gol. De plouat, 
nu mai plouă. Aşa că batem toba degeaba. Nu mai are 
apă. (Bate toba în butoiul gol) Am vândut cărţile, am luat 
banii, am declarat venitul, am plătit impozitul, şi cu ce am 
mai rămas am cumpărat 5 litri de apă.

JOHN – Numai atât? Nu ne ajunge nici până 
diseară. 

OFN – Atât mi-au dat. Atât mi-au oferit. Degeaba 
am încercat să le explic ce fel de cărţi sunt. Am recurs 
chiar la formula, ştiu că dumneavoastră sunteţi un om 
corect şi nu mă veţi înşela. 

JOHN – Şi ce-au  zis?
OFN – M-au trimis foarte politicos în altă parte. 

Vrei, vinzi. Nu vrei, nu vinzi. Nu te obligă nimeni. Corect?
JOHN – Corect. 
OFN – A… era să uit. Când m-am dus să plătesc 

impozitul am vândut şi o perucă. Unul se tot uita la mine, 
la peruca mea. Am înţeles… aşa că am scos peruca, i-am 
dat-o, el mi-a spus, scădem din impozit, nevastă-mea are 
o căţeluşă cu o perucă la fel, vrea să se asorteze, vrea şi 
ea o perucă să se asorteze cu cea a căţeluşei. Peruci noi 
la oameni noi. (Urcă în container) Oricum, aveam două 
peruci. (caută în container) La urma urmei poţi să porţi şi 
o singură perucă. (caută în continuare) Auzi, două peruci, 
un păduchios ca mine. Şi regii aveau la nevoie doar o 
singură perucă. Şi regii aveau…

JOHN – Ai vrut să spui altceva?
OFN – Nu.
JOHN – Formularea corectă ar fi : Şi regii aveau 

păduchi din cauza perucilor. Nu se aerisea pielea. S-a 
dovedit ştiinţifi c. Scrie în ziare.

CORUL şi ANTICORUL – Treaba lor. Regii lor. 
Păduchii lor. Perucile lor. Nu ne amestecăm. Sunt ziarele 
lor. 

OFN – Scrie lucrul acesta în ziare?
JOHN – Da. Toate ziarele au preluat-o la ştiri 

revolver.
OFN – Asta este. Sunt salvat. Unde este ziarul?
JOHN (îi dă un ziar) – Pune-l bine. Este în interesul 

tău. Dormi pe el, dacă asta îţi ţine de cald. Ai găsit peruca? 
Fără ea nu intri în NATO. Nici în Europa. Nu trebuie să se 
vadă păduchii. 

OFN (caută în continuare în container) – No 
problem… Ieri era undeva pe aici. Ştiu că aveam una de 
rezervă. Am pus-o într-o pungă de plastic.

JOHN (plictisit, abătut) – Caută bine. Nu ţi-a luat-o 
nimeni. Aici toţi avem peruci de grâu verde pe creştet. 
Avantajul nostru. (reverenţă spre sală)

CORUL 
– Noi suntem grâul verde
cu fi re de pământ pe creştet.
Speranţa nu-i deşartă
unde făptura e mănoasă.
ANTICORUL 
– Noi suntem grâul verde
şi legăturile de soare.
Speranţa nu-i deşartă
în lumea călătoare.
OFN (se afundă tot mai mult în container) – Ştiu 

că am pus-o într-o pungă de plastic. Ieri era aici. John… 
John…

JOHN – Nu te agita atât. Nu te aude nimeni. (se 
învârte în jurul containerului) Unde eşti? Nu te agita 
atâta. Toţi au timpane de aur. Privilegiul lor. (ascultă cu 
urechea lipită de container) Unde eşti? (vocea lui Ofn 
abia se aude. Se aude şi o inimă bătând din ce în ce mai 
slab) Unde eşti?

CORUL – John, Ofn este în valea de fi er. 
ANTICORUL – Ofn este aici lângă tine.
JOHN – Ofn, răspunde, răspunde! (inima bate tot 

mai slab) Răspunde… Abel are o picătură de sânge sub 
bărbie. Unde eşti? Unde eşti? Răspunde, Ofn… Prietenul 
lui Abel are o picătură de sânge… aici… sub bărbie. Am 
nevoie de pasărea aceea micuţă… Am nevoie de pasărea 
aceea…

OFN (cu glas tot mai stins. Abia se aude) – John, 
aici… (John  coboară în container. Sunete înfundate, 
îndepărtate. Vântul sufl ă tot mai tare. John îl găseşte pe 
Ofn, îl ia în braţe, iese cu el din container, coboară scara 
improvizată din baloturi de ziare. Ofn are o perucă pe 
cap. John îl aşează jos, sprijinit de container. Vrea să-i 
scoată peruca) Nu… Marfă de lux. 10$. Are preţul pe ea. 
Marfă de lux, iubitul meu contemporan. Scădem din preţ 
capul care a purtat-o înaintea mea… (surâzând, cu ochii 
închişi) Şi apoi, ţin la chipul meu. Vreau să fi u frumos, 
John. Vreau să fi u frumos la chip şi asemănare. Vreau să 
fi u frumos! Ai mai auzit undeva această frază despre chip 
şi asemănare? Bineînţeles, ai auzit-o. În copilăria mea… 
şi a ta… Vreau să fi u frumos! (disperat) Vreau să fi u 
frumos! Mărturisesc această dragoste şi credinţă pentru 
această asemănare. (scoate din sân o rândunică.) Am 
găsit-o acolo, în gunoaie, în valea de fi er. S-a sinucis sau 
cineva a aruncat-o acolo de vie.

JOHN – Păsările nu se sinucid.
OFN – Atunci a aruncat-o acolo cineva, de vie. 
JOHN – Nu ştiu.
OFN – Atunci ce căuta acolo?
JOHN – Venise după tine. 
OFN – Venise după mine? (încearcă să-şi scoată 

haina de pe el. În general hainele coriştilor sunt peticite 
cu folii de plastic, ziare, bucăţi de cartoane, cusute cu 
sârmă) Venise după mine? Cine sunt eu să vină după 
mine această pasăre dumnezeiască? Cine sunt eu să vină 
după mine această pasăre fragilă? Sângerezi, John? Cine 
sunt eu? Nici tu măcar nu ştii cum mă cheamă. Nu-i aşa? 
(John neagă) Măcar de mi-ai spune, omul cu perucă. 
Pozitivismul este mai bun decât negaţia devastatoare. 
Ia plasticul acesta de pe mine! (John  îi scoate haina 
de plastic de pe el) Nici tu nu ştii cum mă cheamă… Şi 
atunci, cum îmi spui? Măcar în gând trebuie să-mi spui în 
vreun fel. Cum îmi spui?

JOHN – Ofn. Omul fără nume. Aşa îţi spun. Omul 
fără nume. 

OFN – Omul fără nume… Nu ştii dacă am fost 
botezat sau nu, dacă am mâncat azi ceva, sau ieri, sau 
alaltăieri, dacă am fost alungat din casa mea, din starea 
mea, nu ştii dacă am murit sau trăiesc… nu ştii. Şi acum 
vrei să cred ce-mi spui? Vrei să cred că pasărea aceasta 
dumnezeiască a venit după mine, acolo în gunoaie, în valea 
de fi er? Sângerezi, dragul meu contemporan? Sângerezi tu 
pentru un om fără nume?

JOHN – Nu. M-am obişnuit. Au fost mulţi înaintea 
ta. 

OFN – Eşti tobă de viaţă. 
JOHN – Ţine de foame. Experienţa, draga mea 

rândunică. Ţine de foame, ţine de sete, ţine de aer. Am 
experienţă. M-am antrenat în fi ecare zi şi noapte. Sunt 
tobă de tine, de Ion, de John, de Abel. Sunt tobă de foame. 
Particip la cel mai lung maraton al lumii… este o onoare 
pentru mine, domnilor şi doamnelor (reverenţă spre sală). 
Ofn, fi i atent… Pot să descriu microscopic cotoarele 
de varză. Sunt nişte piramide. Ies prin piele. O hrană 

ascuţită, să te ţină treaz. Vrei? (scoate câteva cotoare de 
varză din buzunar. Ofn neagă. John le împachetează şi le 
pune din nou în buzunar) Nu m-am îndurat să le arunc. 
Din experienţă, draga mea rândunică. Să nu-mi pierd 
antrenamentul… să nu-mi pierd această realitate… Fii 
treaz, Ofn! (începe să bată cu diverse obiecte în container, 
în butoi, în podele) Fii treaz, Ofn! Fii practic! Hrăneşte-
te cu cotoare de varză! Te ţin treaz! Ies din tine! O hrană 
ascuţită te ţine treaz! Atent la realitate! (bate şi mai tare) 
Eşti partener la această realitate! Bat tobele lumii pentru 
noi, Ofn. Aceasta este o realitate. Şi aceasta. Şi aceasta. 
(arată diverse lucruri de pe scenă, sala, podelele) Sunt 
drepturile noastre. Bat tobele lumii pentru aceste drepturi. 
Nu dormi! Fii treaz! Fii practic! Fii real! Fii negustor! Fii 
plin de coate! Fii plin de şolduri! Nu te lăsa! Nu dărui 
nimic. Învaţă să vinzi chiar şi jucăriile din leagăn. Nu dărui 
nimic! Nu dărui nimic! Târgul lumii începe cu un leagăn 
de copil. Vinde-l! Vinde-l! Nu a fost de-ajuns o dată? 
Vinde-l a doua oară! Fără sentimente. Fără emoţii. Dreptul 
sentimentului a fost anulat. Fii negustor! Câştigă! Nu te 
lăsa! Câştigă! Vinde! Câştigă! Vinde! Câştigă! Adună! 
Adună! Adună! Nu dărui nimic! Adună! Adună! (treptat, 
treptat se linişteşte. Nu mai bate în nimic. Departe se aude 
vântul sufl ând uşor.) Câştigă, Ofn, altfel rămânem aici… 
ex, ex… Pontus Euxinus este o avere naţională. Ne-a 
intrat în sânge. Mereu euxini. (se duce lângă Ofn. Scoate 
cotoarele de varză. Începe  să mănânce. Liniştit. Intră alt 
grup de călători)

NOII CĂLĂTORI – Vin călători din şapte cărţi, 
pe-un drum al lor ce duce aici.  

OFN – Bună ziua, călători. (Sărută rândunica pe 
care o ţine în mână) Am răspuns şi pentru pasărea mea. Ce 
ne-aţi adus? (Câţiva călători scot din sân câteva cărţi. Le 
pun pe masa improvizată din teancurile de ziare)

CORUL – Mieii lui Abel. 
ANTICORUL – Cărţi? Iar cărţi? Şi aşa avem 

destule. Ba, le şi vindem. Ceva de mâncare nu a-ţi adus? 
NOII CĂLĂTORI – Noi nu avem decât atât. 

Numai cărţi.  
ANTICORUL – Şi mâine o să faceţi la fel? Noi 

vrem ceva de mâncare. John mănâncă numai cotoare de 
varză. Noi nu putem să mâncăm cotoare de varză.  

JOHN – Mieii lui Abel sunt pâinea voastră. 
CORUL – Da. Vrem mieii lui Abel. 
ANTICORUL – Nu. Noi vrem ceva de mâncare 

imediat. Până diseară vom fi  miei de foame.  
JOHN – Morţi de foame.  
ANTICORUL – Nu. Miei de foame. Vrem pâinea 

cea de fi ecare zi. (Abel, unul din noii călători, scoate o 
pâine din sân, o rupe, o pune pe masă) 

CORUL şi ANTICORUL – Să spună cine este cel 
mai fl ămând. (Câţiva corişti iau câteva bucăţele de pâine. 
Le împart între ei) 

CORUL 
– Noi suntem grâul verde 
cu fi re de pământ pe creştet.  
Speranţa-n lume nu se pierde 
unde făptura e de preţ.  
ANTICORUL 
– Noi suntem grâu de primăvară 
cu umbra de zăpadă-n noi.  
Speranţa nu-i deşartă 
unde făptura e din doi.  
OFN – Şi pentru pasărea mea moartă ce-ai adus? 

(Îi întinde rândunica lui Abel. Aceasta o ia şi o înalţă 
deasupra capului, într-un gest de ofrandă. Gestul se 
repetă de trei ori, deasupra capului, la mijloc, spre 
pământ. Rămâne cu rândunica deasupra capului.) 

ABEL – Sub stele 
jos stele
la mijloc sufl et cu miere. (Sufl ă uşor asupra 

rândunicii) Cântec din copilăria mea înnoit azi pentru 
această rândunică. (Se duce în cele patru colţuri ale scenei 
unde sunt călătorii) 

CĂLĂTORII şi ABEL – Lumea începe cu o 
rândunică şi o fereastră. 

CĂLĂTORII şi ABEL – Lumea începe cu o 
rândunică şi o brazdă de iarbă. 

CĂLĂTORII şi ABEL – Lumea începe cu o 
rândunică şi o geană de lumină. 

CĂLĂTORII şi ABEL – Lumea începe cu o 
rândunică şi o carte. 

ABEL (se plimbă printre călători, înconjoară 
containerul, urcă şi coboară din el) – Lumea este o 
rândunică. 

JOHN – Degeaba. Nu-i bate inima. Nu-i mai bate 
de mult. Era moartă de când hăul când a găsit-o în gunoaie 
Ofn. 

ABEL (în mijlocul scenei, lângă Ofn. Repeta 
gestul de ofrandă) 

– Sus stele 
jos stele
la mijloc un om cu miere. 
(Sufl ă asupra rândunicii) Cântec din copilăria 

mea, înnoit azi pentru Ofn, pentru Omul fără nume. (Îi dă 
rândunica lui Ofn) Rândunica trăieşte. Este aici cu noi. 
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Pământul începe cu o rândunică. 
OFN (ia rândunica, o sărută. Gest de ofrandă) 
– Sus stele 
jos stele
la mijloc doar rândunele.  
(Sărută rândunica) Pământul începe cu o rândunică. 

(Se plimbă printre călători, în jurul containerului, 
vorbeşte cu rândunica lui, o sărută) Pământul începe cu 
o rândunică. 

JOHN – Toate valurile lumii bat în coasta noastră 
de pământ.  

ABEL – Bat, draga mea, rândunică. 
 JOHN – Să nu-mi spui despre ramura de măslin.  
ABEL – Nu. O să-ţi spun despre Ofn.  
OFN (se întoarce din fundalul scenei, de dincolo de 

felinarele aprinse) – John, eu sunt un om viu. Înţelegi? Un 
om viu. Rândunica este vie. Respiră... este vie. (Se plimbă 
printre ceilalţi) Eu nu am nici un nume şi totuşi rândunica 
aceasta a venit după mine, aici, la capătul lumii. A venit 
după mine... Acum sunt un om viu... (sărută rândunica) 
Acum trebuie să aibă grijă şi de mine. Eu sunt o gură în 
plus de hrănit. Acum suntem doi: eu şi rândunica. Cu John 
suntem trei.  Plus corul, anticorul şi călătorii. 

CORUL 
– De lună şi de soare, 
de lumea călătoare, 
de vechile lumini 
noi nu suntem străini. 
ANTICORUL
– Noi suntem tabăra de grâu 
cu fi re de pământ în mână. 
Cu umbra soarelui la brâu 
trecut-am de ţărână.  
OFN (vine lângă John) – John, eu sunt un om viu. 

Înţelegi, tu? Un om viu.  
JOHN (repară un leagăn atârnat de tavanul scenei 

cu 2 funii lungi) – Atunci pune-ţi mintea la contribuţie. 
Ajută-mă să repar leagănul acesta. (Ofn sărută rândunica, 
o pune în sân) Bonus de îndemnare.  

OFN (îl ajută pe John) – John, eu nu sunt un om 
îndemânatic. Dă-mi un bonus de sentiment. 

JOHN (râzând uşor) – Hai, probează-l tu. (îl invită 
pe Ofn să probeze leagănul) Ţine? 

OFN (dându-se uşor în leagăn) – Ţine, John. Sunt 
uşor ca o rândunică. Şi corul e uşor ca o rândunică. Ţine. 
De ce să nu ţină? Lucrurile sunt şi din aer. Cântăresc cât o 
rândunică. Dă-mi acest bonus de sentiment. (John îi face 
uşor vânt în leagăn) De călători, nu mai spun. Sunt de aer. 
Dar sunt aici. Sunt aici, John. Poţi să vorbeşti cu ei.  

JOHN – Pot. (Călătorii vin şi se aşează lângă Ofn) 
OFN şi CĂLĂTORII – John, dă-ne un bonus de 

sentiment. Merităm. 
JOHN – Meritaţi. 
UN CORIST – Gata, ora de poezie? 

CORUL şi ANTICORUL – Gata ora de poezie, 
gata şi lumea.  

UN CORIST – Aţi învăţat lecţia prost. Nu veţi 
trece testul de inteligenţă. 

CORUL şi ANTICORUL – Testul de inteligenţă nu 
este concludent. Noi suntem oameni şi avem sentimente. 
Vrem acest bonus de sentiment.  E dreptul nostru.  

UN CORIST – Testul de inteligenţă nu are acest 
capitol. 

CORUL şi ANTICORUL – De ce? Nu este 
sentimentul ceva omenesc?

UN CORIST – Omul Noului Imperiu nu are nevoie 
de sentimente. Sentimentul nu produce bani. 

CORUL şi ANTICORUL – Noi nu credem în bani. 
UN CORIST – Da, dar alţii cred.  
CORUL ŞI ANTICORUL – Treaba lor. Banii lor. 

Legea lor. Hârtiile lor. Oamenii lor. Noi ne bazăm pe acest 
drept. Dreptul la sentiment. (călătorii îşi scot hainele de 
pe ei şi le dau celor din cor şi anticor) Legea noastră este 
o rândunică.

JOHN – Haina singurătăţii, Abel. 
ABEL – Singurătatea rândunicii, John. 
OFN – Am zece grăunţe. Cinci pentru rândunică, 

cinci pentru John. (sărută rândunica) Masa de seară, 
dragă John.  

JOHN – Am zece cutii de lapte. Cu eticheta la zi. 
Eternitatea începe cu o etichetă. O simplă etichetă. O ai, 
sau nu.  Eşti viu sau devii consumator de etichete. O hrană 
virtuală.  (desface eticheta de pe o cutie de lapte şi începe 
să o mestece). Hârtia are celuloză. Celuloza este bună. 
Nu-i ca laptele, dar oricum, este hrănitoare. (se plimba în 
jurul containerului ) Masa de seară. Etichete degresate.

OFN – Am zece rândunici. Toate pentru cor. 
JOHN – Sorţii foamei sunt la fel toată viaţa. 

Trebuie să-i mesteci îndelung şi fără grabă, ca să nu te 
îneci cu ei. Sorţii belşugului sunt la fel. Vin şi curg la 
vale. (Ia o cutie şi citeşte ce scrie pe ea) Lapte gras de 
vacă. Nu-i bun. (alege altă cutie) Iaurt simplu. A, da, este 
pentru mine. Am ulcer şi trebuie degresat. (reverenţă spre 
sală. Scurge ultimele picături de lapte) Sorţii voştri sunt 
ai foamei. Sunt vacile voastre. Hrăniţi-le sau tăiaţi-le! (cu 
ochii închişi) Să le hrănim, Ofn? Sau să le tăiem?

OFN (aproape adormind) – Am o rândunică. I-o 
dau lui John... (Abel îşi scoate haina lui şi îl înveleşte pe 
Ofn) Am o rândunică. I-o dau lui John... am o rândunică... 
i-o dau lui John. (Îi dă rândunica lui Abel. Abel o ia şi o 
pune în sân) 

CORUL 
– Noi suntem grâul verde 
cu umbra de zăpadă-n noi.  
Speranţa nu-i deşartă 
unde făptura e din doi. 
ANTICORUL 
– Noi suntem grâu şi rândunele, 

cu fi re de pământ în zbor, 
cu cerul prins la gât de stele, 
cu dor de călător.  
(Corul şi anticorul se retrag treptat în interiorul 

containerului. Călătorii le dau felinare, brazde de iarbă, 
ferestre, cărţi) 

JOHN – Grâu verde... rândunele... Aveţi curaj, 
vorba lui Ofn. Grâu verde, iubitul meu contemporan. 
Aveţi o pernă acolo.  O făcusem pentru mine. Folosiţi-o, 
dacă vreţi.  

CORUL ŞI ANTICORUL – Mulţumim, John. 
Am găsit-o. Perna de acasă. Abel de acasă. Rândunica de 
acasă. Abel pentru John. Am găsit-o, John. Mulţumim. 
Ofn este Ofn. John este John. Abel este Abel. Oile de 
acasă. Mulţumim, John. (treptat, treptat corul şi anticorul 
se retrage complet. Răsar primele stele) 

JOHN – E mai cald acolo, nu? 
CORUL şi ANTICORUL – Da. Este mai cald aici. 

Adormim cu pământul pe creştet.  
JOHN – Pământ pe creştet... Cald. Să vă învelesc 

în puf de pasăre? Să vă învelesc cu mieii lui Abel?
CORUL şi ANTICORUL – Nu, John. Ne ajunge 

pământul. E plin de stele. 
JOHN – Ale voastre sunt! Unele grase, unele 

slabe. (mestecă) Cranţ. Cranţ. (rupe fâşii de ziare) Porţia 
de seară. Nu cere supliment. Plumbul pe care-l bagi în 
tine este dăunător tuberculozei pe care o porţi cu tine. 
(mestecă în continuare fâşii de ziare) Gustul plumbului 
nu-i chiar aşa de rău. Prima meditaţie. (se plimba în jurul 
containerului.) Luat în porţii mici, terapeutice, este chiar 
benefi c. Ce, vrei să devenim obezi? Nu-i de noi! Şi aşa 
programul de combatere a obezităţii este foarte încărcat. 
Ca de obicei, noi nu facem parte din el. Avantajul nostru. 
(reverenţă spre sală) Mi-am luat porţia de seară. Restul, 
pentru mâine. (pune fâşiile de ziar în buzunar. Se plimbă 
în jurul containerului) A doua meditaţie în jurul lumii. Pot 
să amestec în gol. Gestul de amesteca potoleşte foamea. 
Simularea hranei este o formă de hrană. Sunt un om post 
modern şi mă hrănesc virtual. (reverenţă spre sală) Aparţin 
postumanităţii. Avantajul meu. (se plimbă în continuare în 
jurul containerului) A treia meditaţie în jurul lumii. Lumea 
crapă de bogăţie. Prin crăpăturile ei ne vedem şi noi. Altfel 
nu ne-am vedea. (reverenţă spre sală) Ofn are rândunica 
lui. Eu nu am nimic. Eu nu am nimic. (ecoul amplifi că) Eu 
nu am nimic. Bat tobele lumii pentru mine. (se bate uşor 
cu palmele în piept) Bat tobele lumii pentru mine şi eu 
sunt nimic. Zero Man, zero man, zero man. Primul cuvânt 
pe care l-am învăţat. Zero. Ofn are rândunică. Eu nu am 
nimic. (Se întâlneşte faţă în faţă cu Abel) 

ABEL (scoate rândunica din sân) – Am o 
rândunică. Mi-a dat-o Ofn pentru tine. (Îi dă rândunica lui 
John. Gest de ofrandă) 

JOHN – Haina singurătăţii, Abel. 
ABEL – Singurătatea rândunicii, draga mea 

Viața mea

este o înșiruire de
întunecate replici
din rolul ștergătorilor de praf
cu îndemânarea morții
de pe această cortină de viespi.
M-am obișnuit să cred că

oasele triumfului disprețuitor
care mi-au albit amintirile
vor fi  fl uiere înmugurite
în timpanele timpului.

Puternic ești

și blând încăpător
duh corolar –
netimp vâslind inițiatic
pe marea de rășină
a înduplecării...
Miez de orgoliu
niciodată orb,
fi u și tată
al jertfei despovărătoare.
Surâsul magnetic
al înveșnicirii,
mângâiere sacră
înadins topită
în mulaj de taine.

Pe îndelete

Aluatul sfârșitului sprinten
Ia forma chinuitelor elanuri
Pâlpâind
În candela necuprinderii.
Din țarcul indiferenței sihastre
Duhurile paralitice
Ale împietririi
Evadează călărind măgari
Înavuțiți cu turme de convulsii.

Locuiesc

sub un tavan de unghii
tencuite
cu balegă de
 nepăsare stelară.
De jur-împrejuru-mi
cearcăne încăpățânate
prin care
liniștea dezacordată

de vâslele morții
mă absoarbe –
bucurie dăruindu-mi-se
cum,
cândva,
schismaticele ursitori
întâmpinate cu pietre
de împliniri sterpe...

Cercuri epileptice

imită devălmășia
larg – pecetluitoare
a gunoaielor cibernetice
sufocându-ne.

Chiote de zei petrecăreți
se prefac
în urme de nemărginire
fugărită
de copoii nebuniei
scoși la vânătoare de astre.

Eleodor DINU
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Scrisoare prin 
anotimpuri

O lungă iarnă am dorit să vii,
Prin zurgălăi de nea visându-ți 
mersul...
Temându-mă nu cumva să-ntârzii,
Te-am implorat să te grăbești, cu 
versul.

Te-ai arătat zâmbind, într-un târziu,
Printre copaci purtându-ți pasul zvelt.
Acum, când amintirea ta o scriu,
De ce întârzierea să ți-o cert?

Pură veneai, cum limpede izvorul
Se unduia în umbrele vâlcelii,
Și fl ori ți-ai pus în plete să duc dorul
Statuii în culori de Boticelli.

Metafora și-a descălțat condurii,
Calm, rochia de bal și-a dezbrăcat-o.
Dansai duios în zariștea pădurii
Și revărsai lumină, adorato!

Prin fl ori, pe ramuri ai țesut fi orul
Și alergai cu ochi de căprioară,
Înmiresmată, m-ai cuprins cu dorul
De-a mai trăi o zi în Primăvară. 

Schimbai, cu o candoare dezinvoltă,
Mulțimi de rochii albe, rochii verzi.
Ți-era oglindă-a cerurilor boltă
În care-aveai, discretă, să te pierzi. 

Iar în decorul tainic de copaci,
Erai sortită neșoptit să pleci.
Prin simplu semn mi-ai porunci: „Să 
taci!”
Cerceii de cireșe îți luminau poteci.

Ai mai făcut, în început de seară,
Un gest timid, un fel de trist „Adio!”
Când am dansat, în doi, o-ntreagă 
vară?
Clipa aceea, azi, cum aș descri-o? 

Vai, ți-ai pierdut multicolore rochii,
Chiar verdele orgolios de doamnă!
Când, cu o tandră mângâiere, ochii
Ți i-ai ascuns? Era o zi de toamnă...

Cu frunze tremurânde, vag copacii
Au mai trăit o vreme cu-nfocare...
Despodobindu-se și ei, săracii,

Le-au aruncat mari lacrimi pe cărare. 

Și-ai dispărut din nou... Apoi, o salbă
De-argint lăsa tristețea să se-aștearnă.
Înveșmântată în hlamida albă,
Păreai o altă fi ință... Era iarnă. 

O să revii? Ar fi  altfel nedrept.
Hai, râzi cu fl ori, răsfață-te prin 
muguri
Și nu uita: îngândurat, aștept,
Tu, Primăvară, ochii să mi-i bucuri!

Aprilie 2011, Cleșnești 

Semnul

De câte ori să plec îmi este dat
De-acasă pe cărările lumești,
Din pragul ușii tandru mă-nsoțești
Cu cerul ce-n priviri l-ai adunat.

Atunci, îți fac un semn discret cu 
mâna,
Cu gingășia vârstei de demult,
Când ne purta misterios cuvânt
Și-n cerurile vieții erai, ca-n vis, 
stăpână.

Știu, va veni cândva plecarea-aceea
(Pe care-aș vrea să o amân oricât)
Când simplul semn n-o să mai pot să-l 
fac,
Sortit fi ind să nu aud, să tac.

Și n-o să-ți pot șopti măcar atât:
„La revedere, mă întorc curând!”

20 VI 2011, Cleșnești

Creion

Glasurile diferite
Le armonizează-n cor
Păsările din decor
Ca artiste emerite.

Numai ciocârlia suie
Către cer... O vezi și nu e...
Mai trimite spre-n jos glas,
Din al cerului pervaz.

De salut? De bun rămas?

O amintire

Ploua în cimitir la Montparnasse...
Era demult, în veacul ce-a trecut.
Acum, din timp puțin a mai rămas
Până la clipa-mbrățișării-n lut.

Se-ntuneca în timp și-n anotimp,
Când mă purtară pașii, parcă de îngeri 
duși,
Printre străine cruci, uitate-n fără 
timp,
În căutarea crucii străbunului 
Brâncuși. 

Ploua la Montparnasse în cimitir...
Pe lespedea tăcută de mormânt,
Prin lacrimi, drumul ploii – trist delir 
–
Ceru-l ducea să plângă pe pământ.

Din marmura clădită-n resemnare,
Cu simplitate m-a întâmpinat

Un nume... Lângă el, o lumânare
Veghea pe cel în lut întemnițat.

Era-n decembrie și, de-o dată, printre
Stropii de ploaie, brusc, au început
Să ningă ale cerurilor vintre
Prin recii fulgi plutind spre mortul lut. 

Înmărmurit priveam cum ploaie, 
zloată
Să stingă lumânarea, spre pământ
Se prăvăleau și nu-ncetau să cadă,
Dar ea de veghe sângera arzând. 

... Ploua ciudat, continua să ningă,
În nici-un chip n-au izbutit s-o stingă. 
2011/vara

Poem cu lună nouă

Tăcuta cerului sprânceană
Din amintiri, o desenam,
Peregrinând nepământeană,
Ca într-un vis în care n-am
Putut să o păstrez sub pleoape
Și nici ca mâna s-o dezmierde,
Deși mi-a fost atât de-aproape
Cândva, prin iarba lumii, verde...

Ea rază fu spre ochiul meu.
Pieri ciudat și nu știu unde...
O strig de-atunci, o strig mereu.
E prea departe. Nu-mi răspunde. 

După tăcerea ei purtându-mi
De-amar de vremuri pașii-n vreme,
Mi-a mai rămas s-o urc în gându-mi,
Să sper aevea să mă cheme.

În abur de izvor să-ncapă
Ce-a fost demult. Să pot cuprinde
Amăgitoarea vieții apă,
Când tumultuoasă, când cuminte.

Sprânceană albă, luna nouă
Urca pe cer în plină zi,
Călătoream prin zări de rouă,
Ceru-n alt timp părea a fi . 

Și m-a furat cărarea lunii...
Nu știu când am ajuns în câmp,
Cum risipit în praful humii
M-am poticnit uimit pe dâmb. 

Doar sus, în cer, în miez de zi
Secera lunii îmi șoptea
Spre neuitare, spre a ști
Cum că himera a fost Ea.

12 II 2011

Nedumerire

Era atâta cântec și pace între noi,
Potecile grădinii pășeau spre amândoi.

Sus, pe colină pâlcul sfi oșilor 
mesteceni
Te așteptau ca dorul prin frunze lin 
să-l legeni.

Ne dăruiau arome amețitoare crinii,
Sortindu-ne să fi m soli pașnici ai 
luminii.

Și arborii din preajmă, unindu-se 
pereche,
Trăiau cu noi odată povestea lumii, 

veche.

... Prea veche-a fost vioara ori strunele 
prea noi,
De sunetele toate și-au declarat 
război? 

12 IX 2010

Tainic îndemn

Nu mai ajunsesem de ani mulți
Acasă, la ora salcâmilor în fl oare.
Parcă niciodată păsările
Nu-și dăruiseră atât de minunat
Solfegiile lor, limitate cel mai adesea
La doar câteva note,
Cu devoțiune repetate.

Tainic îndemn
La amintiri ori la rătăciri
Într-o uitare miraculoasă.

În dimineața limpede, dominant
Glasul pupezei, neobosit
Ca într-o întrecere
De-a numărătoarea unui singur 
cuvânt. 
Trădare a unei orgolioase,
Amenințătoare dorințe. 

Brusc, mi-am amintit cum Bunica,
Pierdută în deșertul memoriei,
Venea grăbită, îndemnându-mă,
Înainte de zori, să o iau înaintea 
soarelui,
Spre a mă apăra de reclama amoroasă,
De subtextul acelui monoton cântec 
matinal.

Să fi  fost cântecul de altădată?
Să fi  fost doar umbra lui
Ce venea să mă vadă? 

Întreb și mă-ntreb în vreme ce
Ecoul gândului se pierde prin
Sălbatice fl ori din livadă. 

N-am știut ori nu mai știu
Să-mi răspund.
Știu doar că m-am rătăcit
Printre miresmele
Florilor albe de salcâm,
Pe care mi le-am amintit
De parcă ieri mă întâmpinaseră,
Uimindu-mă, întâia dată. 

Pastel de iarnă, la 
Cleșnești

Încuviință în joacă Dumnezeu
De-a se ivi în necuprinse ceruri
Dans diafan, de albe giuvaeruri,
S-adune în poveste satul meu.

Ca prin minune, din zeescul dar
Ce poate nu e dat multor planete,
Dar zămislit prin cosmice rețete
Se colorară case, pomi cu var. 

Iar noaptea ard cu ochiul rece stele
Și clipele se-ntrec în tainic joc.
Arborii vechi se-ntorc s-adoarmă-n 
foc,
Când vântul cântă-n hornul casei 
mele. 

Nicolae DragoşNicolae Dragoş
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Profesorul dr. Zenovie Cârlugea şi-a dedicat 
activitatea literară poeziei, cercetării operelor unor 
mari personalităţi ale românismului (Brâncuşi, 
Blaga, Arghezi, Arethia Tătărescu etc), precum şi 
dacismului. În recenta apariţie editorială,  EMINESCU 
- MITOGRAFII ALE DACO-ROMANITĂŢII 
(Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2011), autorul 
îmbină conoştinţele de istoric (dovedite  în lucrarea 
DACOROMÂNIA PROFUNDĂ ), cu cele ale 
cercetătorului şi  istoricului literar.

În primele două capitole, exegetul analizează 
mitografi ile daco-romanităţii în opera eminesciană.

În cercetarea de referinţă, OPERA LUI 
MIHAI EMINESCU, George Călinescu afi rmă 
că poetul naţional urmărea să creeze un univers 
în semicerc “având ca orizont naşterea şi moartea 
lumii, între care se întinde arcul istoriei universale 
(…)”, în care istoria naţională ar fi  ocupat un loc 
important. Urmând această fi lieră, în primele două 
capitole (I. Mitologie dacică în context european: 
Eminescu – epopeea dacică şi II. Tradiţie creştină 
şi ideal naţional – desigur la Eminescu), Zenovie 
Cârlugea sintetizează episoadele proiectatei epopei 
dacice eminesciene (din păcate nerealizată),  precum 
şi idealul naţional eminescian.

I. Din proiectata epopee dacică eminesciană 
au rămas următoarele fragmente, între care, unele 
poeme deplin realizate, de sine stătătoare:

- proiectul în 20 de cânturi neîmplinite,  
Genaia (1868), în care poetul imagina că geto-dacii 
au fost primii locuitori ai pământului; 

- proiectul poemului epic în 4 cânturi,  
Planul lui Decebal (elaborat în perioada vieneză), în 
care evocă tragedia Daciei, transmisă zeilor nordici,   
prin gura miticului cântăreţ Ogun. Legătura între 
zeii dacici şi cei nordici, observă Zenovie Cârlugea, 
derivă din ascendenţa hierboreeană a acestor popoare 
(după cum menţionează Platon şi Herodot);

- planul piesei dramatice Decebal, din care 
s-au păstrat câteva fi le;

- poemele împlinite Sarmis (1875-1877) 
şi Gemenii (1882), care reprezintă o poveste de 
dragoste geto-dacică într-o atmosferă hamletiană;

- poemul Rugăciunea unui Dac în care 
personajul preferă nirvana în locul existenţei de sclav 
(într-o viziune romantico-thanatică, impregnată de 
schopenhauerism şi budism);

- poemul Memento mori, de 217 strofe, din 
care 104 sunt dedicate Daciei legendare şi eroice, în 
care este descrisă lupta dacilor cu romanii, la care 
participă şi zeităţile celor două popoare (Zalmoxe 
este rănit de fulgerul lui Joe/Jupiter şi se retrage, 
provocând astfel înfrângerea dacilor);

- proiectul dramei Ovidiu în Dacia;
- proiectul dramei Dacia sau Joe şi Crist 

(dedicat creştinării Daciei);
- poemul realizat Strigoii, în care reiterează 

invaziile barbare în  Dacia creştină;
- proiectul poemului epic Arald, Regele 

Ungurilor, în care se evocă epoca primelor formaţiuni 
statale pe teritoriul Daciei (cnezate şi voivodate);

- legenda Dochia şi ursitoarele care 
simbolizează naşterea poporului român din unirea 
Dochiei cu Traian.

Epopeea dacică eminesciană, aşa cum 
dovedeşte magnifi cul poem Memento mori, urma să 
înscrie civilizaţia geto-dacă între marile civilizaţii 
ale omenirii, instituite de:  Babilon, Palestina, Egit, 
Grecia şi Roma antică.  

Eminescu a fost fascinat de personalitatea 
regelui Decebal, aşa cum o dovedesc numeroasele 
proiecte purtându-i numele, din păcate nerealizate. 
Pornind de la o scenă de pe Columna lui Traian 
înftişând sinuciderea preoţilor daci şi de la afi rmaţia 
poetului-fi losof Lucian Blaga, exegetul se întreabă 
dacă nu cumva sinuciderea regelui dac nu a fost 
gândită pentru a obţine îndurarea zeilor faţă de cei 
rămaşi în viaţă... 

Pentru a întări acest capitol, Zenovie Cârlugea 
mai adaugă cercetarea Mitologia dacică eminesciană 
în context universal, iar în addenda, referinţele 
istorice şi etnologice: Personalitatea regelui 
Decebal – eroizare şi consacrare divină, Sinucidere 
sau sacrifi ciu; De la „Dacia restituită” la „Dacia 
aureliană”; Lerui-Ler”.

II. Poeziile: Rugăciunea, Răsai asupra mea, 
proiectul dramei Dacia sau Joe şi Crist şi Cezara 

(cea mai elaborată viziune asupra paradisului 
terestru, realizată în literatura noastră) au condus 
la părerea că Eminescu ar putea fi  considerat ataşat 
creştinismului, ceea ce constituie însă doar o 
faţetă minoră a creaţiei sale. Sacrul eminescian e 
fără tăgadă, dar el aparţine mai mult mitologicului 
geto-dac şi nordic, bine reprezentat în opera sa, 
decât creştinismului. Latura creştină mai este 
contrabalansată de viziunea romantică a bisericilor 
în ruină, din poeziile: Melancolia (1876), Învierea 
(1878) etc.

Cu acribia-i caracteristică, Zenovie Cârlugea 
analizează dimensiunea faustică din proza Sărmanul 
Dionis, în care mitul biblic al căderii adamice este 
preponderent.

Din dezbaterea referitoare la intenţiile lui 
Eminescu, transpuse în poemul Epigonii, autorul 
consideră că cea mai adecvată este aceea conform 
căreia poetul elogiază sinceritatea trăirilor poeţilor 
generaţiei anterioare, dincolo de valoarea lor estetică 
minoră, iar epigonii reprezintă contemporanii blazaţi 
de mentalitatea vremii. 

Eseurile: Eminescu şi ideea naţională şi 
Eminescu şi ideea Unirii atestă un Eminescu 
revoluţionar, militant activ pentru unirea tuturor 
românilor într-o singură ţară. Stau mărturie articolele 
publicate în presa de limbă română din Ungaria:  Să 

facem un congres, În unire e tăria şi Echilibrul, dar 
mai ales activitatea sa în cadrul Societăţii Carpaţii 
care milita pentru eliberarea Transilvaniei din 
Imperiul Austro-Ungar chiar şi prin forţa armelor.

Capitolul III, Calea martiriului, aduce în prim-
plan aspecte mai intime din viaţa şi creaţia poetului 
naţional: rivalitatea cu Alecsandri (presupusă de 
unii, căreia Eminescu nu-i dădea importanţă), 
poeziile pe care i le-a dedicat Veronicăi Micle, 
gelozia lui Eminescu faţă de I.L.Caragiale devenit, 
pentru o scurtă vreme, amantul iubitei sale, aspecte 
din dosarul de urmărire al poetului de către serviciile 
secrete austro-ungare şi române, datorită activităţii 
sale naţionaliste şi virulenţei articolelor cu care ataca 
politicienii corupţi ai vremii, în cotidianul Timpul.

Capitolul IV este dedicat Recunoaşterii 
geniului eminescian dar şi denigrării valorii sale. 
Cercetătorul şi criticul literar Z. Cârlugea face o 
interesantă paralelă între vieţile poeţilor Eminescu şi 
Arghezi, din care menţionăm:

- ambii au debutat la 16 ani, la vârsta 
gimnazială, după care au înceut să peregrineze prin 
ţară şi străintate;

- pe la 19 ani amândoi pornesc pe drumuri care 
le vor marca destinele: Eminescu va pleca la Viena, 
pentru studii universitare (1869-1872), Arghezi se 
va călugări la Mănăstirea cordelierilor din Fribourg 
(Elveţia).

Un eseu interesant îl constituie cercetarea 
profesorului  Cârlugea privind cultul poetului 
Nichita Stănescu pentru Eminescu (Nichita şi cultul 
„Luceafărului”).

În problema Eminescu şi mistifi cările 
posterităţii sale, cercetătorul denunţă exagerările 
care se produc asura bolii şi morţii poetului. Pentru Z. 
Cârlugea, Maiorescu, sprijinitorul lui Eminescu, nu 
poate fi  acuzat că a înscenat nebunia poetului, şi nici 
medicii care l-au tratat inadecvat, întruct tratamentul 
cu mercur se aplica în epocă. 

Addenda cărţii cuprinde de asemenea 
materiale deosebite, precum: Eminescu într-o 
fotografi e de grup (corectând o eroare a prof. Dr. 
Petre Popescu-Gogan, Itinerarii eminesciene în 
ţinuturile Gorjului (la conacul junimistului Nicolae 
Mandrea, în 1878, cu amănunte pitoreşti despre 
relaţiile poetului cu redactorii ziarului Timpul şi 
supoziţii picante privind o posibilă idilă între acesta 
şi Elena, fata popii Dumitru Duţescu din Chiciora) şi 
poemul Lumină lină.

*
*    *

Cercetările şi esurile din această carte au fost 
publicate iniţial în revistele: Luceafărul, Literatorul, 
Transilvania, Lumină lină (New York), Dacoromânia 
etc şi unele dintre ele au constituit comunicări în 
cadrul Congreselor de Dacologie desfăşurate la 
Bucureşti, în perioada 2005 – 2010.  

Între criticii literari de prestigiu, circulă 
o vorbă: dacă nu ai scris măcar un eseu despre 
Eminescu, nu te poţi numi critic literar cu adevărat. 
Profesorul doctor Zenovie Cârlugea a scris o carte 
întreagă...

 Lucian Gruia

EMINESCU – 
mitografii ale daco-românităţii
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Geometrie şi metafizică

Operele lui Brâncuşi nu sunt 
simple reprezentări artistice, codifi -
cări simbolice ale unor obiecte din 
realitatea umană (coloană, masă, sca-
une), ci un model de scriere, alcătuit 
din „hieroglife sacre” şi confi gurând o 
lume sufi cientă sieşi, coerentă, unitară, 
semnifi cativă. Este clar că cercul, tri-
unghiul, rombul, trapezul, spirala, din 
opera Geniului Pietrei nu confi gurează 
simple litere sau concepte de reprezen-
tare, ci un alfabet codifi cat, cum am 
zis, „hieroglife sacre” (M. Gimbutas, 
„The civilization of the God” (editor 
J. Campbell), Harper San Francisco, 
1999), semne şi reprezentări ale unor 
realităţi astronomice sau religioase. 
Scoase din imediatitate ele nu rămân 
obiecte cunoscute din realitate, ci com-
ponente ale unei organizări superioare. 
În practica hermeneutică, triunghiul 
cu baza în jos codifi că sexul masculin 
(opusul sau cu baza în sus reprezen-
tativ sexul feminin). Combinaţia de 
triunghiuri îşi lărgeşte semnifi caţia, 
ca trecere a timpului, ca succesiune de 
zile şi nopţi).

Rombul are dublă semnifi caţie 
(erotism şi lumină) şi, ca atare, poate 
reprezenta alternativ sexul sau ochii. 
Nu ştiu ca Masa tăcerii să fi  fost inter-
pretată ca altar, topos sfânt care poate 
activa forţa benefi că, protectoare. Spi-
rala este drumul (linia, stâlpul, coloa-
na), de la soare la lună şi marchează 
trecerea, desfăşurarea, verticalitatea, 
dar într-un sens sacru-religios. Altarul 
miniatural al Mesei poate fi  proiectat 
imaginar şi altfel. Masa, susţinută de 
un singur picior pornit chiar din cor-
pul ei, îşi poate extinde imaginea şi 
asupra scaunelor devenite coloane 
ale unui templu care poate fi  proiectat 
la scară la dimensiuni hiperbolice. O 
masă cu picioare seamănă tulburător 
şi cu o farfurie zburătoare. De altfel, 
trebuie să remarc de la început că in-
tenţionalitatea auctorială nu a prevăzut 
şi nici nu a sugerat (nici măcar pentru 
coloană) ideea de monumentalitate, de 
grandios, ci numai aceea de semnifi -
caţie capitală şi subtilitate simbolică, 
reprezentând centrul comunităţii. Prin 
echivalenţă cu turla bisericii şi numai 
prin percepţia exhaustivă a întregului 
grup statuar, pe nucleul semnifi cant 
din AXIS MUNDI se poate ajunge la 
ideea de templu.

Orice templu conţine un Portal, 
spaţiu de trecere, care delimitează in-
cinta sacră de cotidianitate, spre un Al-
tar (Masa) şi Turnul (Cruce) spre Cer.  
Poarta ca o intrare, pentru că ieşirea e 
spre... cer.

Să amintim că, în Neoliticul 
timpuriu, reprezentarea altarului lua 
formă de masă cu patru sau opt picioa-
re pe care se executa ritualul de jertfi re. 
Oricum sistemul arhitectural brâncuşi-
an de la Tg. Jiu dezvoltă o structură re-
ligioasă complexă şi coerentă pe o sin-
gură temă cu ample semnifi caţii: viaţa, 
moartea şi reînvierea, care alcătuiesc o 
triadă creştină armonioasă. Semnifi ca-
ţia care derivă din această interputere a 
complexului brâncuşian nu ar fi  com-

pletă dacă nu se identifi că adresantul 
acestor realităţi simbolice. Deci, cui se 
adresează, de fapt, această lume sim-
bolică, metaforică, religioasă dacă nu 
unei comunităţi care îşi trăieşte viaţa 
şi moartea în jurul altarului operelor cu 
aspiraţia către nemurirea din cer.

Complexul reprezintă imagina-
rul generat de tradiţia mentalităţilor şi 
sensibilităţilor din comunitatea încon-
jurătoare. AXIS MUNDI, Drumul de 
la Masa sacrifi cială la crucea ascensio-
nală este calea vieţii banale, comunita-
re, inerţiale, repetitive.

În funcţia sa sacerdotală, Brân-
cuşi şi-a depăşit simpla condiţie uma-
nă, devenind un predicator, un sacer-
dot-artist, activat de o amprentă divină 
şi de o creativitate pasională.

Elie Faure, în „L’esprit des for-
mes”, 2, face observaţii şi distincţii 
temeinice întru pasiune şi geometrie: 
„La verite geometrique est transmissi-
ble, n’est autre que le residu de quel-
ques passions.”

Fiecare mare lucrare exprimă, 
la cea mai înaltă tensiune artistică, o 
pasiune brâncuşiană. Pasiunea brân-
cuşiană se transfi gurează în geometrie. 
Dar cercul, rombul, pătratul, trapezul, 
triunghiul nu fac decât să resemantize-
ze iubirea sau ura, prietenia sau duş-
mănia, devoţiunea creştină sau revolta 
antireligioasă (aproape de exprimarea 
argheziană).

Resemantizează elanul, ener-
gia (Axis Mundi), smerenia (la Sfânta 
Masă), unirea fi zică (nimeni nu poate 
nega, totuşi, ideea că Poarta are desene 
stilizate ale sexului feminin), Înălţarea 
la Cer (Coloana infi nită).

Întâmplător sau nu, pe locurile 
unde se afl ă „Masa Tăcerii” şi „Poarta 
Sărutului”, la 1848, a fost o mare adu-
nare, în care a fost depus jurământul 
faţă de Revoluţie (la 20 iulie 1848). În 
acea zi, după liturghie „...în biserica 
catedralei şi după săvârşirea Sf. Litur-
ghii, mergând toţi pe marginea râului 
Jiu, într-o dumbravă ce este între pă-
duri pe acea apă, şi facându-se o sfeş-
tanie rugătoare lui Dumnezeu pentru 
apărarea poporului român şi stropin-
du-se cu sf. aiazmă atât stindardele tri-
colore, cât şi toţi cei ce veniseră a lua 
parte.” (apud. Ileana Predescu, „Docu-
mente privind revoluţia de la 1848 în 
Oltenia”, Craiova, Editura Academiei 
Române, 1969, p. 57).

Brâncuşi reinvesteşte sacramen-
tal în spaţiu matrice al comunităţii prin 
obiecte- semne simbolice. Astfel, în-
tăreşte credinţa creştină dar modifi că 
reprezentarea tradiţională a unor spaţii 
defi nitorii pentru comunitate, eterni-
zând rugăciunea, un moment trecător, 
dar de sublimă înălţare sufl etească.

Forme de peisaj şi 
construcţie estetică

După informaţiile mele, deloc 
exhaustive în vastul domeniu brân-
cuşian, nimeni nu a analizat sistematic 
formele de peisaj care absorb, com-
pletează şi susţin operele de artă. S-a 
vorbit de „integrarea în peisaj”, de 

„armonia” coexistenţei natură/sculptu-
ră, dar nu s-a insistat pe interferenţa şi 
schimbul de semnifi caţii dintre obiec-
tele artistice şi „locul”, toposul magic 
al amplasărilor lor. Artistul nu proiec-
tează creaţia sa pur şi simplu în natură, 
sau în spaţiul urban ca simple elemen-
te decorative, ci o acreditează (adică o 
înnobilează) nu numai cu semnifi caţie 
estetică, ci şi cu funcţionalitate peisa-
gistică. Capodoperele susţin şi com-
pletează un spaţiu natural sau urban 
(recent urbanizat), într-o teritorialitate 
în expansiune şi lângă elemente natu-
rale fundamentale, apa (Jiul) şi munte-
le (Parângul). Este clar că nu ar fi  pus 
coloana pe malul râului şi masa în cen-
trul oraşului.

Brâncuşi nu mută satul în cen-
trul oraşului, ci preia şi potenţează ele-
mentele naturale în care a fost integrat 
satul originar, cel afl at, cum spunea 
Lucian Blaga „proiectat în zariştea 
cosmică şi într-un destin emanat de 
veşnicie”.

De altfel, peisagistica urbană 
rămâne principala temă a fotografului 
Brâncuşi care nu face altceva decât să 
caute şi să propună spaţii de integrare 
(şi nu simple locaţii) pentru creaţiile 
sale. Când, aproape copil, Brâncuşi a 
trebuit să vină la oraş, a adus cu sine 
şi munţii şi apele, dar şi uneltele sa-
tului primordial. Oraşul nu duce lipsă 
de înălţimi şi de geometrie spaţială, 
dar Brâncuşi aduce masa scundă ţă-
rănească şi turla bisericii, reformula-
te obiectual, şi le acreditează cu alte 
funcţionalităţi estetice şi religioase. 
Obiectele nu doar umplu spaţiul, ci şi 
îl sacralizează. Jos/sus, pământ/apă, 
pământ/cer se armonizează sugerând 
acelaşi climax artistic, astfel că, în lo-
cul cel mai jos topometric, va fi  pusă 
sculptura cea mai înaltă, confi rmând şi 
reciproca.

De altfel, în conştiinţa sa pro-
fundă, ideea de Coloană, de Poartă, de 
Masă trebuie să fi  apărut odată cu pă-
răsirea satului, devenind argumentele 
fi losofi ce şi embleme identitare pentru 
integrarea - nu uşoară - în spaţiul urba-
nizat. În sat, Coloana susţine acoperi-
şul şi ridică prispa, în oraş nu susţine 
decât bolta cerului. Masa reprezintă 
în sat adunarea, comunitatea familia-
lă, cercul colocvial, conversativ, dar 
în oraş nu identifi că decât Tăcerea. 
Scaunele nu sunt pentru călători, ci 
pentru delimitarea drumului, a căii pu-
blice, borne pentru Axis Mundi. Adu-
când obiectele sacramentale de la ţară, 
Brâncuşi aduce imaginarul în oraş, un 
oraş sufocat de concretitudine şi lipsit 
de natura naturală. Noile forme urba-
ne, preluate din satul mitic, nu devin 
simple obiecte de contemplaţie esteti-
că, ci forme de relief. Dar, cum în oraş 
orice propunere arhitecturală e pro-
fund demitizată, Brâncuşi o acreditea-
ză cu alte virtuţi - estetice şi creştine.

Între sacralizare şi co-
dificare simbolică

Deci, Brâncuşi strânge la un loc 
diverse obiecte: Coloana, Masa, Poar-
ta, Scaunele şi le situează într-un spaţiu 

deschis, cu funcţionalitate de atelier. 
Evident, Masa e mai înaltă decât Sca-
unele, Poarta e mai înaltă decât Masa, 
Coloana e mai înaltă decât Poarta. 

Masa prin înălţimea sa şi altitu-
dinea terenului pe care se află, acordă 
o poziţie sacerdotală; la fel Coloana 
prin dimensiunea sa depăşeşte înălţi-
mea celorlalte opere.

Masa e pe ,,deal”, coloana e în 
,,vale”, şi între ele se află drumul, Ca-
lea, Axis Mundi, ,,fortuna labilis”.

Şi totuşi, Brâncuşi s-a ferit să 
folosească semnul cel mai simplu şi 
mai caracteristic al creştinismului: 
crucea, pentru că, întotdeauna crucea 
îşi subordonează orice intenţie artisti-
că. Sufleteşte, în complexul brâncuşi-
an, există şi cruce şi altar, cum se poate 
presupune şi o uniune între istorie şi 
mit intr-o asemenea epifanie estetică 
tulburătoare, aşezată între Divinitate şi 
comunitate, de un Geniu cu funcţie de 
mare preot. Faţă de acei cărturari care 
se numesc „popularizatori” pentru răs-
pândirea ideilor în mase, Brâncuşi s-ar 
putea numi, fără dubiu, „sacralizator” 
prin idealurile de exprimare teofanică.

Neîndoielnic, există în Ansam-
blul de la Târgu-Jiu o viziune creştină 
amplificată de acțiunea de reacreditare 
a unor obiecte artistice într-un spaţiu 
sacralizat.

Într-un fel, efortul exegetic de 
decodificare simbolică şi reconstruc-
ţie a semnificaţiei pentru a ajunge la 
nucleul originar al inspiraţiei, devine 
procesul invers pe care l-a parcurs 
conştiinţa artistică brâncuşiană, de la 
idee la realizarea ei materială.

A descoperi realitatea arhetipală 
care a activat procesualitatea artistică 
înseamnă a reconstitui creativitatea 
estetică inefabilă care conduce la ca-
podoperă.

Încercare de codifi care simbolică a complexului Încercare de codifi care simbolică a complexului 
brâncuşian de la Târgu-Jiubrâncuşian de la Târgu-Jiu
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* 
Au trecut două luni în care n-am scris 

nimic în  acest caiet,  s-a sfârşit un an, am intrat 
împreună cu ţara în Europa şi, pentru prima dată de 
la plecarea lui Florin, am petrecut Revelionul la 
nişte prieteni. Am vorbit, am râs şi chiar am dansat. 
Am fost veselă? N-aş putea spune asta. M-am simţit 
bine dar totul se petrece la nivel superfi cial, la 
suprafaţă, fără să-mi alunge singurătatea interioară.
N-am scris prea mult nici la cartea pe care am început-o 
în vară, deşi n-am lâncezit. Am citit mult [Cutia neagră 
de Amos Oz, Steaua amanţilor de Philip Sollers, Un 
asasin îmi e stăpân de Montherlant, mult Dan C. 
Mihăilescu] , am fost la câteva concerte de muzică de 
cameră şi m-am plimbat cât de des am putut. M-am 
enervat de comportamentul [ parşiv uneori şi lipsit de 
eleganţă de cele mai multe ori] oamenilor politici şi 
m-am întrebat ca mulţi alţii dacă a murit comunismul 
sau „numa o ţâr’ s-o hodinit”, cum citeam într-o 
revistă. Nu numai că există prin America Latină sau 
Africa nişte ţări declarat comuniste, dar afl u că şi la 
noi, tineri intelectuali care n-au cunoscut pe pielea lor 
acest experiment, se-ntorc cu admiraţie spre Marx. 
Homo Sapiens mă dezamăgeşte teribil! E sufi cient să-
ţi arunci ochii peste lume ca să înţelegi că nu există nici 
un pic de înţelepciune în acţiunile oamenilor.  Şi totuşi, 
mi-e greu să accept gândul că fi e şi în câteva miliarde 
de ani, viaţa va dispărea de pe planeta noastră, cum îi 
spuneam, uimind-o, unei tinere prietene, cu câteva luni 
în urmă. Se mira că-mi pasă ce se întâmplă cu lumea 
din care eu voi fi  dispărut demult. Mie însă mi se pare 
fi resc. Mi-ar plăcea să cred că fi inţele acestea fragile şi 
absurde, care înfl oresc şi distrug mediul înconjurător, 
vor dăinui etern, generaţie după generaţie, evoluând 
spiritual sufi cient ca să salveze frumuseţea acestei lumi.
 Noaptea trecută l-am visat pe Florin. Aşteptam oaspeţi, 
făceam un tort, gustam crema galbenă şi mâncam frişcă 
dintr-un castron enorm. Imi place frişca!

Unde era Florin? Undeva, acolo; mai mult 
îl ştiam decât îl vedeam. Când m-am trezit mi-am 
dat seama că nu-mi mai amintesc vocea lui. Il văd 
cu ochii minţii când mă gândesc la el, îi simt parcă 
uneori mirosul, ştiu ce-ar gândi sau spune într-o 
anume împrejurare, dar sunetul glasului său l-am uitat! 
Când anume, nu-mi dau seama pentru că nici în vis 
nu vorbeşte decât foarte rar şi foarte puţin...Adorm 
din nou şi-l visez în continuare. Atât de real, încât am 
sentimentul amar al unor zile din existenţa noastră 
comună, de care nu-mi place să-mi amintesc. Suntem 
acasă [ un alt acasă decât cel real] şi Florin venise de la 
spital. Tăcut şi îndepărtat, aşa cum era uneori fără să-mi 
spună din ce cauză, refuză printr-un semn să mănânce 
sau eu nu-l întreb ca să nu aud că nu-i trebuie [simţeam 
că nu e bine să-i ofer nimic, pentru că n-o să vrea iar 
mie îmi va fi  şi mai greu] şi se pregăteşte să se întoarcă 
la bolnavii lui. Nu eram singuri, mai era cineva acolo 
şi eu spun nu ştiu cui:” Nu e bine! Nu m-a sărutat la 
plecare şi de trei zile face la fel!” Mă gândeam că nu 
mă mai iubeşte sau că poate chiar mă înşeală. M-am 
trezit îndurerată ca atunci când trăia şi se purta astfel 
fără nici o explicaţie. Exista o mare diferenţă între 
felul în care pleca la spital pentru că era nevoie de el 
acolo şi cel în care simţeam că pleacă pentru a scăpa 
de prezenţa mea. Pleca uneori învăluit într-o tăcere 
mohorâtă din care mă simţeam exclusă. Sunt convinsă 
că nu se purta aşa ca să mă rănească dar ştiu că nu 
discuta cu mine toate problemele pe care le avea. Dacă 
asta însemna lipsă de încredere sau doar incapacitate 
de a comunica, n-aş putea spune nici acum. Se închidea 
uneori în balonul lui şi ar fi  fost inutil să încerc să ajung 
la el;tot ce puteam face era să aştept să se lumineze din 
nou. Asta m-a întrebat un tânăr prieten cu câţiva ani 
în urma; „Ce faci când celălalt se închide într-o bulă 
invizibilă şi tu rămâi pe dinafară? Pentru că doare!”
Ce puteam să-i spun? „Stai acolo, aproape şi aştepţi 
să te primească şi pe tine sau să iasă el!” .  Ştiu că am 
vorbit mai ales de ceea ce a fost frumos în povestea 

noastră, e fi resc să idealizăm puţin trecutul pentru ca 
să ne vindecăm de durere, dar poate că tocmai de aceea 
părţile întunecate ale unei relaţii vin să ne bântuie 
în somn. Cred că e bine să fi e spuse şi „petele din 
soare”. Viaţa e un carusel care te ridică şi te coboară 
neîncetat, iar tristeţile fac parte din spectacolul dulce-
amar. Şi dacă nu pot spune, ca-n basmele cu zâne „şi 
au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi”, n-am nici o 
îndoială în legătură cu iubirea care a mers, fericită sau 
îndurerată, alături de noi. Până la capăt! Şi chiar după!

*
Voi petrece această iarnă pe meleaguri străine, 

acolo unde munceşte copila mea. Gândul că voi 
călători în străinătate, singură, mă nelinişteşte cu 
câteva săptămâni înainte. Au trecut douăzeci de ani 
de la ultima călătorie terminată tragic pentru iubitul 
meu şi mă simt un mic aventurier care se-ncumetă să 
iasă în lumea largă, dar mă susţine gândul că la sosire 
mă vor întâmpina ochii luminoşi şi zâmbetul fericit al 
copilului meu.

A fost mai simplu decât mă aşteptam. Am 
călătorit în linişte de la Otopeni la Zurich aşezată lângă 
un tânăr roşcat cu care mi-am exersat engleza mea 
aproximativă. Ni s-a adus câte un “calzzone” fi erbinte 
[o foaie de aluat umplută cu  mozzarella şi roşii] şi am 
băut cuminte apă, deşi mă tenta grozav cafeaua. Din 
când în când, avionul părea un automobile care merge 
pe drumuri denivelate; am afl at că acesta este efectul 
turbulenţelor. Dat fi ind că zburam la mare înălţime, pe 
fereastră nu se vedea decât lumina intensă a soarelui 
de deasupra plafonului de nori. Aeroportul din Zurich 
părea deşert la vremea sosirii. Am cerut asistenţă, 
cum mă sfătuise Irinel şi un angajat, cu un aer foarte 
important, m-a purtat cu maşinuţa de-a lungul unor 
vaste coridoare, după care m-a dat în grija  unui domn 
de culoare, deosebit de blând şi amabil. Acesta m-a 
trecut rapid şi fără probleme prin controlul vamal [ 
şi aveam sentimental plăcut că mă afl u sub protecţia 
deferentă a unui personaj important!], după care m-a 
lăsat la poarta de îmbarcare pentru Geneva. “You are 
a sweet!” i-am spus cu recunoştinţă şi el mi-a strâns 
mâna mulţumind. In următoarele călătorii voi învăţa 
că nu toţi angajaţii de acest fel sunt amabili dar mi-a 
prins bine bunăvoinţa celor mai mulţi, în această 
primă călătorie. Am aşteptat o oră care mi s-a părut 
interminabilă pentru că-mi era sete şi nu aveam de 
unde să cumpăr apă. In faţa mea, o suită de ghişee 
vamale prin faţa cărora treceau fără încetare oameni, 
care-şi adunau de pe banda rulantă conţinutul vărsat 
al genţilor. Un cuplu de tineri chinezi se fotografi ază 
cu un mic vas multicolor, fericiţi c-au fost lăsaţi să-l 
păstreze. O amintire de familie cu valoare sentimental 
sau  chiar o piesă de artă  de mare valoare? Cine ştie! 
La ora cinci ne îmbarcăm. Am câştigat o oră mergând 
spre vest. Pe scaunele de alături, o familie tânără cu 
copiii lor de  şase luni şi respectiv ,doi ani. Cel mai 
mic, supărat din nu ştiu ce motiv, răcneşte cât îl ţin 
plămânii. Fratele lui, Henri, îmi face avansuri. Blond, 
cu ochi albaştri, vesel şi comunicativ pe cât îi permite 
vocabularul, îmi arată comorile lui: suzeta, sticla de 
lapte, ciocolata oferită de Swiss Air pe care şi-a întins-o 
generos pe mâini, pe faţă şi pe tricoul alb şi ultima 
achiziţie, o cărticică din pânză, cu animale. Trebuie 
să spunem toţi trei[el, tatăl si cu mine] în cor, numele 
vieţuitoarelor brodate: capră, albină, câine. Nici n-am 
observat când am ajuns! Recuperez cu difi cultate 
geamantanul greu de pe banda rulantă şi mă târăsc spre 
ieşire. Cineva îmi pune bagajele pe un cărucior şi ies 
victorioasă din zona călătorilor în spaţiul deschis în 
care văd feţele bucuroase ale copiilor mei. Irinel,într-o 
haină vişinie cu glugă, pare Scufi ţa roşie înainte de a se 
fi  întâlnit cu lupul.

  Îmi place locuinţa lor, o mansardă spaţioasă  
cu o fereastră cât un perete prin care se vede oraşul, 
Rhonul şi chiar pereţii prăpăstioşi ai Alpilor francezi. 
In partea opusă,  mă întâmpină munţii Jura, acoperiţi 
în permanenţă de nori negri dinspre care bate uneori un 
vânt năprasnic care zgâlţîie obloanele de lemn şi fl uieră 
în coşuri şi luminatoare. La bise! spun localnicii.

 Sunt aici de o lună şi am început să mă 
familiarizez cu împrejurimile. Încerc să merg cât mai 
mult, astfel că mă plimb cam o oră de patru-cinci 
ori pe săptămână, hoinărind fără ţintă. Săptămâna 
trecută, mergând pe malul Rhonului pe care plutesc 
agale vaporaşe, raţe şi lebede, am ajuns  până la lacul 

Geneva. Pare să fi e punctual cel mai de jos al oraşului, 
de la care, indiferent de direcţie, urci la deal. Asta nu 
mă prea avantajează, sportul n-a fost niciodată punctul 
meu forte şi întoarcerea e mai difi cilă pentru că sunt 
déjà obosită.

 In afara lui Voltaire au hălăduit prin aceste locuri  
o mulţime de oameni de seamă precum Rousseau care 
s-a născut în preajma Catedralei Notre Dâme, în zona 
gării Cornavin, dintr-un tată ceasornicar, Mme de 
Stael care a dat numele unei străduţe mici dar elegante, 
părintele său Neker care, deşi bancher elveţian, l-a dus 
la faliment pe regele Franţei Ludovic al XVI lea al 
cărui ministru de fi nanţe a fost un timp[Chestia asta 
s-a repetat în America cu Leman Brothers care au 
contribuit considerabil la declanşarea crizei economice 
mondiale din care nu reuşim să ieşim];întemeietorul 
Crucii Roşii în care şi-a investit toată averea şi a 
murit într-un azil de bătrâni are o statuie într-un 
parc de pe malul Rhonului, Pecolat,erou şi martir al 
independenţei Genevei, chimişti, oameni politici, 
toţi cei care au însemnat ceva pentru oraşul lor au o 
stradă care le poartă numele. Imi place acest cult al 
înaintaşilor, chiar dacă istoricii susţin că Wilhelm Tell, 
fi gură emblematică a rezistenţei elveţienilor împotriva 
stăpânirii străine, a fost inventat. Povestea fi gurează în 
manualele şcolare şi copiii învaţă astfel că se trag din 
strămoşi viteji şi demni.

  Orice colţ de pământ pe care nu s-a construit, 
a fost transformat într-un părculeţ cu copaci exotici, 
straturi de fl ori, bănci şi statui.

Îmi plac clădirile îngrijite cu acoperişuri de ţiglă 
roşie care se termină aproape toate, cu un turn ascuţit. 
Amintindu-mi de ţiglele care cad mereu de pe bătrâna 
casă în care locuiesc în ţară, mă umplu de invidie 
admirativă pentru “nemţii” aceştia de elveţieni la care 
totul e impecabil. Ne-ar trebui şi nouă nişte nemţi, cum 
bine zicea o dată Doina Cornea.

Peste drum de noi este Liceul Voltaire şi-mi 
place să văd tineri  vorbind, râzând, hârjonindu-se. 
Îmi place mai puţin  un colţ din grădina şcolii, unde 
se adună la anumite ore nişte indivizi de toate culorile 
despre care am afl at cu tristeţe că sunt trafi canţi de 
droguri.

Sfârşitul acestui an mă găseşte departe de 
casă,într-un loc în care mulţi concetăţeni de-ai mei, ar 
dori să se afl e. În Elveţia, pe malul lacului Geneva! E o 
zi caldă, din munţi se ridică fuioare de ceaţă şi undeva 
bat clopotele unei biserici, iar eu nu găsesc în sufl etul 
meu nici un simţământ deosebit, în afara  bucuriei 
de a fi  cu copiii mei. Cum să le spun celor care n-au 
trecut de hotarele ţării, că lumea e la fel peste tot, că 
Munţii Apuseni sunt  cel puţin la fel de frumoşi precum 
Alpii şi colinele Bucovinei infi nit mai dulci decât orice 
relief pe care l-am văzut vreodată?! Şi nu e vorba de 
patriotism aici; pur şi simplu încântarea în faţa unui 
peisaj este, pentru mine, legată de  dragostea care mă 
însoţeşte sau nu. Nu există frumuseţe naturală capabilă 
să-mi umple  singurătatea şi cele mai mângâietoare 
imagini nu sunt legate de apele molcome pe care 
plutesc lebede ci de copila mea care citeşte cuibărită
în colţul canapelei. Casa plină de fl ori şi plante ,pacea 
şi liniştea ei îmi sunt de ajuns, iar plimbările mele sunt 
mai ales un exerciţiu fi zic, chiar dacă mă amuză să calc 
pe strada nciclopediei,să trec pe lângă casa în care s-a 
născut Rousseau ori Voltaire sau să admir palatul lui 
Neker-bancherul, ministrul care l-a ruinat pe Ludovic 
al XVI-lea al Franţei. Cândva, Rhonul care izvorăşte 
din munţi, traversează lacul şi  trece în ţara vecină, a 
fost, cred, graniţa între Geneva si Ducatul de Savoia[nu 
sunt foarte sigură;stau foarte rău cu geografi a şi harta 
mă ajută doar aproximativ] şi pe malul nordic sunt 
câteva semne care arată că pe-acolo s-au dat lupte. 
Ducele de Savoia a încercat mereu să anexeze cetatea 
şi, într-o noapte, soldaţii acestuia s-au furişat şi  au 
încercat să escaladeze zidurile, dar o femeie i-a auzit 
şi le-a răsturnat în cap oala cu supă care fi erbea pe foc, 
dând astfel alarma. Atacul a fost respins şi de atunci, 
pe doisprezece decembrie se sărbătoreşte Escalada. 
Tinerii elevi se îmbracă în costume fanteziste şi se bat 
cu ouă şi făină iar cofetăriile confecţionează marmite 
din ciocolată pline cu bomboane, pe care cumpărătorii 
le aşează pe masa festivă. Benefi ciez şi eu de veselia 
şi agitaţia sărbătorii., împreună cu elevii liceului de 
peste drum. In plimbările mele trec uneori pe lângă 
rămăşiţele zidului de incintă ale vechii cetăţi.

O placă metalică aminteşte de eroismul unui 

PEREGRINA
(fragment de roman)
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general de la 1519, o alta menţionează 
trecerea lui Cezar prin  acelaşi loc în anul 58 înainte 
de Christos, iar între două poduri, stau de veghe  nişte  
statui uriaşe din piatră, doi bărbaţi călare pe  cai vânjoşi. 
Poartă pe umăr câte un vultur  şi privesc vigilent  
ţărmul celălalt. Nu ştiu cine  sunt. Poate scrie pe soclu, 
dar ochii mei nu bat atât de departe ca să pot citi  şi 
sunt aşezaţi în aşa fel, încât nu e posibil  să mă apropii.
 Ghidul turistic nu-mi dă nici o informaţie şi 
anonimatul [pentru mine cel  puţin] îi face şi 
mai fascinanţi. Santinele  încremenite în post, 
veghează  parcă liniştea  şi siguranţa oraşului şi mă   
opresc întotdeauna să le admir forţa şi statornicia.
   In rest, aceste vestigii ale trecutului abia 
se văd printre nenumăratele Bănci cu nume 
celebre, hoteluri şi magazine cu bijuterii şi 
ceasuri scumpe cunoscute în lumea întreagă.
    Pe stâlpi sau pe ziduri, tineri mai mult sau mai puţin 
rebeli , scriu grafi tti care mă pun uneori pe gânduri. 
Precum acesta : “ Dreptate, nu Adevăr!”. Este oare mai 
importantă dreptatea decât adevărul?  Sigur că este, 
oricât ni s-ar părea de scandaloasă minciuna, pentru că 
există nenumărate adevăruri, toate mai mult sau mai 
puţin relative, pe care le putem accepta la un moment 
dat din naivitate sau din confort, dar dreptatea este 
esenţială. Când suntem nedreptăţiţi, suntem loviţi în 
demnitatea sau libertatea noastră şi suntem împinşi la 
revoltă. Nu-mi amintesc  mişcări  de mase în numele 
adevărului, deşi e evident că uneori politicienii mint 
sau se ascund sub masca unor vorbe mari şi  că cele mai 
multe războaie sunt justifi cate prin false  pretexte iar 
istoria  însăşi se scrie după placul celor mai puternici. 
Avea dreptate Gustave Le Bon în La Vie des Verites, 
când spunea: “Popoarele se pot lipsi de adevăruri, dar 
nu pot să trăiască fără certitudini!”. Certitudinea că 
dreptul meu va fi  respectat şi că nimeni nu mă va asupri 
sau păgubi este absolut necesară  oricărui individ, 
indiferent de treapta socială pe care se afl ă. Când cele 
mai elementare drepturi sunt încălcate, ne revoltăm, 
aşa cum am făcut noi în urmă cu douăzeci de ani.
  Şi aici,vine întrebarea pe care o punea  în decembrie 
2009 o televiziune: “Tu ce-ai făcut cu libertatea ta?”. 
Nu cred că am reacţionat la prima încercare, dar, la 
un moment dat m-a lovit sensul profund al acesteia. 
Au murit peste o mie de oameni în ’89, pentru ca  noi 
să fi m liberi şi poate că ar trebui să dăm socoteală…
Ştiu că mulţi ar trebui să răspundă, pentru că libertatea 
are legătură cu dreptatea şi nedreptatea, dar eu nu pot 
să  vorbesc decât în numele meu. Ce-am făcut  eu cu 
libertatea după care tânjeam? Am scris. 

Am pus pe hârtie ceea ce gândeam şi mi-era frică 
să spun. E puţin? E mult? Nu ştiu, dar atât am putut să 
fac cu dreptul de a mă exprima liber . In afară de asta,  
am votat. Şi chiar dacă votul meu, la fel cu al multor 
alegători, a fost, de cele mai multe ori, unul negativ, 
dat fi ind că a trebuit să optez pentru  răul cel mai mic, 
nu-mi pare rău că am făcut-o, deşi m-am simţit de 
multe ori frustrată; pentru că nu ni s-a propus şi ceva 
care să semene cu visele noastre pre-revoluţionare.
   Schimbarea mentalităţilor cere timp şi răbdare, 
dar sunt clipe în care mă întreb cu tristeţe, dacă vom 
ieşi vreodată din această interminabilă tranziţie.
  Undeva, pe cornişa însorită a unei case, stau înşiraţi 
pescăruşii speriaţi de frig. Deşi e interzis să hrăneşti 
păsările sălbatice  printre care şi porumbeii, în fi ecare 
zi le pun fi rimituri de pâine sau boabe de orez pe zidul 
dinspre curtea interioară. S-au învăţat cu asta şi când 
deschid fereastra, vin şi uguiesc, aşteptând să le dau 
ceva.. Municipalitatea le reproşează că murdăresc 
statuile care împodobesc micile şi  nenumăratele 
părculeţe, dar mie-mi sunt dragi şi pentru că-mi dau 
senzaţia că mă afl u la mare deşi suntem înconjuraţi 
de munţi. Azi, în timp ce călcam rufe, un pescăruş a 
trecut vijelios prin faţa ferestrei, după ce se odihnise 
pe acoperişul de vis-à-vis.

De numele lui Voltaire s- a abuzat până la 
infl aţie. In afara liceului, institutului şi muzeului, 
există o librărie[între “Miresele lui Rolland”  şi 
cafeneaua “Hipopotamul”], un fast food şi chiar o 
tutungerie numită “Micul Voltaire”!. Din loc în loc, 
graffi ti de genul:”Moarte curcanilor!” sau “ Dacă  nu 
şti ce să faci, revoltă-te!”. Pe străzi circulă oameni de 
toate naţiile şi culorile, într-o cordial înţelegere. I-am 
regăsit pe stradă şi în nişte dezbateri televizate şi pe 
unii dintre conaţionalii noştri, când s-a pus problema 
cerşetorilor. Cineva propunea să fi e amendaţi, dar au 
renunţat la idée pentru că era imposibil s-o pună în 
practică. Ce poţi să-i iei unui om care cerşeşte? Până 
la urmă i-au urcat în autocare şi i-au dus la casele 
lor, în România. Intr-o emisiune a fost adus şi un 
reprezentant al  “contravenienţilor”. Curăţel, bruneţel, 

vădit încurcat de  presupunerea moderatorului că cei 
ca el sunt asupriţi în patrie. A ocolit răspunsul…El 
cerşeşte pentru că n-are cu ce-şi hrăni familia…

 Peste doi ani, în timp ce mă plimbam pe strada 
Deliciilor, un bărbat se apleacă brusc în faţa mea şi 
ridică o verighetă. “Ia te uită! zice în limba franceză, 
e de aur!” şi mi-o întinde în palma deschisă.”Nu-i a 
mea!” răspund. “Nici a mea, dar dacă-mi daţi o sută 
de franci, v-o dăruiesc!”. Imi vine să  râd pentru că 
trucul mi-e cunoscut.”Ascultă! Şi eu sunt în vizită aici 
şi n-am bani!”.Omul dispare rapid dar după câtva timp 
citesc în ziar că povestea s-a repetat de mai multe ori 
şi că poliţia geneveză a recuperat în iarna aceea o sută 
patru zeci de verighete pierdute şi găsite oportun de 
nişte şmecheri.

 
Prima iarnă petrecută acolo va fi  cea mai 

difi cilă pentru toată lumea. Copiii erau după doi ani şi 
jumătate de lucru în Africa şi încercau sa se adapteze 
la alt mod de viaţă, la stiluri şi colectivităţi diferite, 
în timp ce eu convieţuiam ,  pentru prima dată după 
optsprezece ani de singurătate, cu cineva, în spaţiul 
unui apartament de bloc şi nu era uşor, chiar dacă era 
vorba de copii mei pe care-i mai mult decât pot spune. 
Presupun că şi lipsa  unor contacte umane regulate 
în afara familiei, îngreuna lucrurile. M-am obişnuit 
greu cu preţurile mari şi cu gustul diferitelor feluri 
de brânză pe care le-am încercat, fără să mă opresc, 
satisfăcută, la unul. Mai târziu voi prefera  brânza Brie 
de care-mi aminteam dintr-un roman al lui Cronin. In 
general, produsele alimentare mi se păreau mai mult 
făţoase decât gustoase. Cu excepţia fructelor din care 
mâncam cantităţi industriale.

Gătitul devenise un coşmar! Respectam cu 
stricteţe reţeta de acasă dar îmi ieşea altceva.In plus, 
m-am molipsit de la copii de “mâncarea sănătoasă” cu 
mai puţine calorii şi indice glicemic redus şi, pentru 
că iau totul în serios, nu mă pot împiedica să calculez 
mental cât zahăr sau grăsime rea am pus în oala cu 
ciorbă şi nu fac o prăjitură fără să culpabilizez. Fetiţa 
mea a vrut o cremă de zahăr ars, dar m-a pus să folosesc 
zahar brun, necristalizat şi a ieşit ceva bizar colorat [ 
între muştar vechi şi spanac], din care n-a avut nimeni 
curajul să guste. E foarte frustrant să te afl i în patria 
ciocolatei şi să nu-ţi îngădui să mănânci decât din cea 
foarte amăruie, cu 80% cacao!

Cu timpul însă am învăţat să mai fac, pe ici pe 
colo, mici trucuri pentru ca să-mi iasă măcar acceptabil.

 In iarna aceea am avut foarte mulţi oaspeţi; unii, 
in trecere, veniţi în delegaţie, care se invitau să  stea la 
noi ca să economisească banii de hotel [ ca toate cele, 
în Elveţia  şi hotelurile sunt scumpe],alţii,prieteni buni 
veniţi de departe sau prietenii prietenilor cărora ne-au 
rugat să  le dăm o mână de ajutor, precum Michael 
a cărui vizită s-a prelungit până dincolo de răbdarea 
tuturor. O personalitate foarte pitorească acest 
American de 47 ani, care stătuse câţiva ani în Croaţia 
unde urma să se şi întoarcă în curând. Cu ce se ocupa, 
din ce trăia, ce făcea acolo,  n-am reuşit să ne lămurim 
deşi am încercat s-o facem; cu delicateţe, fi reşte. Înalt, 
suplu, cu ochi albaştri, inteligent şi volubil, a apărut 
la uşă asigurându-ne că rămâne doar două zile şi s-a 
instalat în living. Pe masa lungă şi-a aşezat laptopul şi 
o mulţime de hârtii, cd-uri,pixuri şi alte chestii, pentru 
că scria o carte de fi lozofi e care avea să revoluționeze 
gândirea şi să facă lumea mai bună. N-am văzut nici o 
pagină dar din câte mi-a povestit, ideile lui semănau 
izbitor cu marxismul. Când nu “lucra” la carte citea la 
căşti sau asculta ştirile la televizor.De fapt, televizorul 
era pornit non-stop pe CNN şi asta mă obosea teribil. 
Cât a stat la noi, ne-am afl at, pur şi simplu, sub ocupaţie. 
Masa nu mai era disponibilă, scaunele ocupate cu haine 
sau prosoape umede, iar pe jos zăceau geamantane 
şi genţi pe jumătate deschise. Era din Ocklahoma, 
divorţat şi avea două fi ice. Din convorbirile telefonice 
auzite întâmplător şi incomplet, cred că făcea ceva 
brockeraj pentru nişte fi rme, care-l plăteau în funcţie 
de rezultate. In America nu putea să se întoarcă până 
la majoratul fetelor cărora le datora pensie alimentară, 
nu vorbea niciodată cu ele şi nici despre ele dar spunea 
uneori că o iubeşte încă pe fosta lui soţie şi se pare 
că ţinea legătura tot telefonic, cu mama sa. Lăsa să 
se înţeleagă, în poveştile lui către copiii mei, că a 
lucrat pentru Serviciile Secrete americane, dar eu mă 
îndoiesc şi azi. Visa să-şi cumpere o bucată de pământ 
, să-şi facă o colibă de piatră pe malul Adriaticei şi să 
trăiască din ce pescuieşte. Nu mai ştiu nimic despre el, 
pentru că n-a scris şi n-a mai telefonat de când a plecat 
[cu greu!] de la noi.

Deocamdată, adică în iarna 2007-2008, stătea în 
sufrageria copiilor, răpindu-ne orice fel de intimitate. 
Cred că el se simţea mai acasă  decât noi, după cât 
părea de mulţumit. Când am observat că nu iese în oraş 
şi nici nu-şi cumpără nimic de mâncare, am început 
să-l hrănesc. Era cultivat şi aveam discuţii deosebit 
de interesante pe cele mai variate teme. M-a întrebat 
o dată cum se poate păstra o relaţie de cuplu o viaţă 
întreagă şi ce faci când celălalt se închide într-o bulă 
imaginară din care te simţi exclus şi îndurerat. Ştiam 
foarte bine ce vrea să spună, trăisem asta aşa cum se 
întâmplă, cred, cu toţi oamenii şi i-am răspuns: Nu poţi 
să faci nimic! Dacă iubeşti, stai acolo şi aştepţi ca acela 
să iasă sau să te primească şi pe tine înăuntru!

Nu cred că l-a încântat răspunsul meu şi nici 
ideea că viaţa este, totuşi, un şir de compromisuri 
necesare; laşi de la tine ca să  păstrezi o fărâmă de 
fericire. Fărâma aceea îţi răsplăteşte toate eforturile şi 
nu contează cât dai şi cât primeşti;important este să nu 
rămâi cu mâinile goale.

 După o săptămână de musafi reală, atmosfera 
din casă era din cale afară de tensionată, dar Mike 
nu părea să observe că ne incomodează. Incântat de 
prezenţa lui era doar Cristian, soţul fi icei mele care, cu 
două femei în casă se afl a în minoritate şi era fericit să 
echilibreze balanţa. E drept că poveştile americanului 
erau fascinante, dar Cristi se uita la el  cu admiraţia 
unui frate mai mic şi sunt convinsă că-i  credea şi cele 
mai fanteziste relatări.

 Nu avea bani pentru mâncare, dormea pe la 
cine apuca [de la noi s-a mutat la un pastor protestant 
pentru o vreme], dar ne-am trezit într-o zi că şi-a 
cumpărat un laptop ultimul răcnet; pe cel vechi îl va 
dărui  unor prieteni croaţi, a declarat cu mărinimie. O 
fi inţă bizară, pe care n-am reuşit s-o înţeleg. Trăia, aşa, 
de azi pe mâine, fără casă, salariu fi x sau, iată, ceva de 

neimaginat în zilele noastre, asigurare de 
sănătate. Dar mai uimitor era că părea fericit şi 
mulţumit de această viaţă boemă.

Nici după ce s-a mutat la pastor n-am scăpat 
de el defi nitive. In ziua de Crăciun, am avut câţiva 
prieteni la masă, printre care şi pe Jacinta, prietena 
care-l recomandase. Când s-a autoinvitat şi el, aceasta 
i-a spus: “Nu se poate să mai mergi acolo, după ce 
ai stat pe capul oamenilor două săptămâni!”. “A, nu 
contează, a răspuns Mike. La Irinel e întotdeauna 
frigiderul plin de mâncare!”, aşa că a venit şi i-am dat 
şi pachet la plecare.

În cele din urmă a plecat totuşi. Cine ştie pe 
unde hoinăreşte sau pe capul cui mai stă.

*
 Citesc tot ce-mi cade în mână, de la ziarul zilnic 

la Masaia Albă de Corinne nu-ştiu-cum, o elveţiancă 
plecată în vacanţă în Africa; se îndrăgosteşte şi chiar 
se mărită cu un războinic masai căruia-i face o fetiţă 
şi trăieşte  într-o colibă  de frunze şi se spală în râu, se 
îmbolnăveşte   grav de fi cat  şi după câţiva ani, când 
nu mai poate răbda, reuşeşte să plece cu copilul. S-a 
făcut şi un fi lm după această poveste, dar cartea  are un 
realism  care te captivează în mai mare măsură.

Paul Evdokimov, Taina iubirii, superbă 
sacralizare a căsătoriei, Andrei Pleşu şi încântătoarele 
domniei sale poveşti din Comedii la porţile Europei şi 
Jurnalul fericirii de Nicolae Steinhardt.  O încântătoare 
explicaţie a  chemării la mântuire:” Pe unii îi alege 
de buni ce sunt, pe alţii de răi ce sunt, pe unii pentru 
că-i iubeşte ,pe ceilalţi pentru că-i e milă de ei”…Sau 
rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur  care se citeşte 
la slujba Invierii:”Să vină toţi cei care au postit din 
ziua întâi, să vină şi cei care postesc din ziua a treia;ba 
nu, şi cei care au postit din ziua a şasea; şi cei care au 
postit numai din ziua a opta să vină; şi cei din ziua a 
noua, a zecea;să se apropie şi cei care  nu postesc decât 
din ziua a unsprezecea. Şi cei care n-au postit deloc, să 
vină şi ei. Vină toţi! Masa e bogată, viţelul e mult. E 
ziua pe care a lăsat-o Dumnezeu ca să ne bucurăm şi să 
ne veselim într-însa”

Mă tulbură această rugăciune care ne aminteşte 
că dragostea şi bunătatea Lui sunt nesfârşite!

Pe sub plafonul de nori negri care au acoperit 
cerul toată ziua, s-a făcut o spărtură spre apus, inundând 
oraşul cu lumină preţ de două minute. Acestea sunt 
paradoxurile vremii de aici. Pluteşte peste vale o 
căciulă plumburie la marginile căreia luceşte soarele, 
undeva, la orizont. Noaptea trecută a nins pe munte 
pentru că se vede o spinare alba la Sud, spre Franța.

Elena BRĂDIȘTEANU
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Fervent iubitor al spaţiului cultural românesc, cu tradiţiile lui, cu monumentele şi 
bisericile străvechi, cu folclorul original şi extrem de bogat, cu oamenii, fi e ei ţărani sau 
intelectuali, artişti (din toate zonele frumosului) sau scriitori, Petru Comarnescu avea în 
structura sa interioară şi acea deschidere, aproape fără frontiere, faţă de ceea ce s-ar integra 
generic sub noţiunea de alter, altceva sau altcineva. Adept al civilizaţiei moderne ca şi al 
tradiţiilor populare, scriitorul are marea şansă de a descoperi şi studia modernitatea din 
interiorul ei, oportunitate ce i se iveşte o dată cu câştigarea unei burse Rockfeller în Statele 
Unite. Acest stagiu american este cât se poate de fertil, pe de o parte, îi facilitează accesul la 
o cultură şi o civilizaţie nouă, iar acest contact cu lumea americană va prilejui scrierea unor 
studii, a unor memorii de călătorie şi a numeroase articole, iar, pe de altă parte, îi va oferi 
prilejul defi nitivării şi susţinerii tezei de doctorat în faţa unei comisii prestigioase.

La întoarcerea în ţară, tânărul doctor în fi losofi e începe o activitate multiplă de afi rmare 
şi popularizare a spaţiului cultural american şi a civilizaţiei democratice şi ultramoderne 
întâlnite peste ocean. Ecoul acestor impresii americane sunt valoroasele studii publicate, 
iar modalitatea de răspândire a mesajului pro America sau, în unele cazuri, de dărâmare a 
unor prejudecăţi sau false opinii despre lumea nouă, implementate în mintea românului şi a 
europeanului în genere, s-a concretizat în scrierea de articole şi eseuri destinate publicisticii. 
Şi într-adevăr cărţile şi eseurile pe această temă au avut impactul scontat, mai ales că interesul 
real pentru civilizaţia americană a apărut şi s-a consolidat tocmai în perioada interbelică. 

Date fi ind personalitatea sa puternică şi temperamentul său perseverent, Petru 
Comarnescu nu avea cum să nu se impună ca un important lider de opinie, ca o voce singulară 
şi un entuziast cercetător. Astfel era perceput şi de colegii de generaţie, drept dovadă Arşavir 
Acterian îi realizează un portret emoţionant: ,,volubil, dinamic, potopitor, întotdeauna cu 
idei, sugestii şi iniţiative, bătăios şi cu multă vervă polemică, nerăbdător în a-şi spune şi a-şi 
impune cuvântul, informat în mai toate planurile şi aspectele culturii, scrib foarte fecund, 
gazetar, cronicar plastic, dramatic, muzical, literar,…bun organizator şi animator, mai ales al 
asociaţiei Criterion.” 1 

 Numeroase pagini eseistice având ca nucleu tematic diverse aspecte americane, au 
fost publicate în ziarele şi revistele interbelice (şi nu doar în interbelic, chiar şi mai târziu), 
multe eseuri de acest gen fi ind găsite în ,,Adevărul literar şi artistic”, în ,,Revista Fundaţiilor 
Regale”, în ,,România literară”. ,,Adevărul literar şi artistic” i-a găzduit la rubrica ,,Viziuni 
americane” articole-eseu despre oraşele americane, despre specifi cul şi orientarea economico-
socială a fi ecărei zone, despre modul de trai american, despre diverse zone din lumea nouă, 
unele fragmente din aceste eseuri fi ind apoi incluse în cărţile destinate tiparului, însă câţiva 
1 Arşavir Acterian, Portrete şi trei amintiri de puşcăriaş, Editura ,,Ararat”, Bucureşti, 1996, p. 43.

ani mai târziu. În majoritatea lor, aceste eseuri sunt foarte lungi (uneori se întind pe două 
pagini, format mare), şi cuprind totodată reproduceri fotografi ce după clădiri sau oameni din 
America.

Colaborarea cea mai longevivă a avut-o cu ,,Revista Fundaţiilor Regale”, unde Petru 
Comarnescu a semnat în pagina culturală o mulţime de articole, eseuri, studii sau note de 
informaţie ce însumează o substanţială parte a operei sale, începând din 1934 până în 1947, 
an ce marchează dispariţia acestei publicaţii de talie europeană. Petru Comarnescu s-a distins 
ca fi ind printre cei mai activi eseişti ai publicaţiei, în cadrul căreia nu a fost doar un simplu 
colaborator, ci a deţinut funcţia de redactor, după cum el însuşi mărturisea cu prilejul unui 
interviu, acordat lui Ion Biberi. Alături de alţi colegi de generaţie, şi ei colaboratori de marcă 
ai revistei (Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Constantin Noica etc.), Petru Comarnescu era în 
1934 un scriitor deja consacrat, un lider important şi un spirit lucid cu convingeri democratice 
şi o mare disponibilitate intelectuală. Trăind intens în actualitatea culturală, Comarnescu s-a 
aplecat spre preocupări multiple, care, evident, l-au costat, nemaiavând apoi răgazul necesar 
redactării lucrărilor de sinteză. Însă şi acest aspect al destinului său de scriitor trebuie înţeles 
şi acceptat ca o componenetă inerentă a personalităţii sale tumultuoase. Astfel, paginile sale 
din reviste dovedesc diversitatea preocupărilor, articolele cuprinzând tematic sociologie, 
estetică, fi losofi e, comentariu literar, teatral ori cronici plastice.

 Printre subiectele dezbătute se numără şi spaţiul american cu tot ce implică acesta: 
civilizaţie, cultură, societate, artă (muzică, teatru, cinematografi e, pictură, sculptură), 
literatură, pesonalităţi, impactul tehnicii, al mecanizării, consecinţele unei modernităţi 
excesive pentru om, mentalitate, mod de viaţă, crizele inerente modernităţii. Pe marginea 
culturii şi civilizaţiei americane exista deja o întreagă literatură, căci ,,miracolul american” 
crease un adevărat curent de curiozitate ce a cuprins Europa încă din perioada interbelică. 
Petru Comarnescu se înscrie în acest val al scriitorilor care au intuit în lumea de peste ocean un 
veritabil şi multiplu potenţial, dată fi ind şi viziunea sa democrată, asupra vieţii şi umanităţii în 
general. Au fost publicate mai multe jurnale sau memorii de călătorie ce dezvăluiau unghiuri 
de vedere diferite asupra Americii, s-a făcut pe un ton grav rechizitoriul civilizaţiei maşiniste, 
s-a semnalat şi superfi cialitatea omului de cultură de peste ocean, dar totodată nu a putut să 
nu se recunoască şi aspecte ale succesului american.  Tocmai acest fapt îl datorăm lui Petru 
Comarnescu, anume că a reuşit să surprindă obiectiv (în cărţi şi articole-eseu), coordonatele 
acestei lumi noi, supusă unui acut şi permanent proces de modernizare. Luna noiembrie a 
acestui an încheie 41 de ani de la moartea scriitorului, iar efortul său de o viaţă, pus exclusiv 
în slujba culturii şi dovedit din plin de scrierile sale, trebuie recunoscut. 

Monica GROSU

Petru Comarnescu – ecouri americane în presa timpului

Haideţi să vă spun cum a fost când m-am deghizat 
singura dată în viaţa mea. Anul trecut, Secretariatul Uniunii 
a invitat toţi scriitorii la un bal mascat. Primul şi totodată 
ultimul în Casa Monteoru. Ultimul – pentru că sediul 
Scriitorilor urma să fi e retrocedat. Ca de obicei, totul era 
la libera alegere, democratic, dar indicaţiile din invitaţie 
stipulau clar: scriitorii de literatură pentru copii vor veni 
costumaţi în batracieni (în paranteză – broscuţe). Jurnaliştii 
– şi ei un fel de scriitori – se vor îmbrăca în reptile. Poeţii, 
că tot înoată ei în datorii, vor veni ca peştii, mulţi şi veşnic 
fl ămânzi. Pentru critici se recomanda penaj păsăresc, iar 
prozatorii aveau rezervată partea leului: clasa mamiferelor. 
Dramaturgii n-aveau rezervată nicio clasă, semn că nu mai 
aveam aşa ceva prin ţară. În josul invitaţiei fi ind specifi cat 
„Bufet. Vinuri alese”, nu e de mirare că ne-am bulucit cu 
toţii. Care de care mai costumat. 

Eu, până acum, nu am scris decât poezie. Poezie lirică. 
Lună, stele, iubito, dor şi rimă. Şi ritm. Un liric tradiţionalist 
pierdut în marea de necuprins a poeţilor modernişti şi post-
modernişti. Conform „fi şei postului” ar fi  trebuit să mă 
costumez într-un peştişor care dă zglobiu din coadă în apa 
cristalină a unui pârâu de munte. Dar, în acest caz, riscam să 
mă trezesc înconjurat de tot felul de peşti mari, virili, gata să 
se înghită unul pe altul şi gata să înghită orice peşte mic. De la 
optzecişti la douămiişti şi la fracturişti, toţi aveau să îmbrace 
costume fi oroase de peşti răpitori. Aşa că m-am gândit să-i 
fentez pe toţi şi mi-am compus un costum „între genuri şi 
secţiuni literare”. M-am costumat în Arheopterix. Aproape 
pasăre. În fond, mai fi oros decât un peşte fi oros nu poate fi  
decât un critic fi oros. Riguros din punct de vedere biologic şi 
evoluţionist, am încălţat nişte „ciocate” din imitaţie de piele 
de crocodil. Am împrumutat de la „Ţăndărică” o mască de 
dodo din recuzita de la „Alice în Ţara Minunilor”. Am lipit 
cu Superglue pene de gâscă pe un hanorac fl auşat. Aveam 
aripi, dar n-am zburat cu ele din Băneasa până în Calea 
Victoriei: am luat un taxi. Mi-a fost frică să nu mă oprească 
Poliţia şi să ajung la alt bal.

Mi-am plimbat ciocatele reptiliene şi penajul pe 
holurile Casei Monteoru. M-am privit în oglinzile veneţiene 
din Sala Mare: eram un Arheopterix destul de reuşit. Şi 
încă unul în viaţă, nu o fosilă. Am apucat ultimul fursec şi 
ultimul pahar de vin de Dealurile Bujorului. Deşi nu trecuse 
decât o jumătate de oră, nu mai rămăsese nimic de mâncat 
sau de băut. Confraţii începuseră să se mănânce între ei. 
Mamiferele prozatoare se strânseseră lângă singura balenă 
şi, sub acoperirea măştilor, încercau să înfi gă în costumul ei 
harpoane bine meşteşugite. Rechinii optzecişti ademeneau la 
cârlig o roşioară unduioasă dintr-o generaţie încă necatalogată 
şi, implicit, tânără. Brontozaurii luau notiţe pentru articolele 
din ziarele de a doua zi. Broscuţele – cele cu literatura pentru 
tineret – cam nebăgate în seamă, jucau leapşa pe ouate. Două 
dintre ele, probabil epigramişti, râdeau singure la catrenele 
pe care le dedicau în stânga şi în dreapta.

Dar păsările? Criticii? I-am căutat peste tot. Chiar 
şi pe sub mese. N-am dat de nicio pasăre. Niciun uliu, 

vultur, coţofană sau rândunică. Şi doar critici aveam, slavă 
Domnului, în Uniune! Am tras concluzia că nu eram singurul 
care fentase indicaţiile privind deghizarea. De frică să nu fi e 
atacaţi de confraţi, sub acoperirea măştilor, criticii aleseseră 
costume din alte clase biologico-literare. Dacă ar fi  fost 
acolo, Darwin ar fi  dat de pământ şi cu mine, şi cu ei.

Eram singura pasăre. Singurul critic prezumtiv. Şi 
lucrul acesta nu a trecut neobservat. Nu a trecut neobservat 
nici stadiul meu incipient din punct de vedere evolutiv. Eram 
critic, dar ciocatele cu solzi mă recomandau ca pe un critic 
afl at la începutul evoluţiei în acel ordin. Rând pe rând au 
început să mă abordeze mamifere, peşti, batracieni şi reptile. 
Roşioara, scăpând pentru un moment din plasa unui peşte cu 
spadă, m-a mângâiat sugestiv, pe fulgi şi mi-a urat o evoluţie 
bună. Era gata să mă ajute să-mi lepăd ciocatele şi să mă 
ridice în zbor deasupra ei. În care scop mi-a strecurat discret, 
sub aripa stângă, un card cu numărul ei de telefon şi cu 
adresa din Balta Albă. Numai să scriu o cronică la volumul 
ei de versuri „Printre”, dacă se poate favorabil. Roşioara 
avea o gură atrăgătoare şi părea gata să-mi îndeplinească nu 
numai trei dorinţe, ci oricât de multe aş fi  avut. Am regretat 
că nu m-am deghizat în bâtlan, dar mi-am revenit când m-a 
abordat o vulpe. 

Vulpea era de fapt un vulpoi. Acolo, în vizuina ei de 
la Neptun, scrisese un roman fl uviu. „De ce nu un roman 
mare?” – am încercat să glumesc. „Dacă vrei să scrii un 
roman fl uviu, mergi la Dunăre, nu?” Vulpoiul m-ar fi  jumulit, 
dar era în impas: nimeni, niciun critic nu reuşise să termine 
cele trei volume ale sale care totalizau 2000 pagini. Statistic 
vorbind, toţi adormiseră pe la pagina 47. Mă vedea tânăr, 
zicea vulpoiul, merita să beau 3 Kg de cafea – mi le aduce 
chiar el, dacă vreau – şi să citesc ceea ce nimeni nu citise: 
întreg romanul său „Inorogul cu două cornuri”. După ce mi-a 
strâns, condescendent, aripa, vulpoiul s-a alăturat grupului  
în care roşioara dădea din coadă, făcând valuri.

Apoi m-a abordat un clean. După portul de peşte – 
era poet. După vorbă – era preot. Mi-a spus că el, ca preot, 
nu crede în evoluţionism. „Bine, dar eu sunt cea mai bună 
dovadă a evoluţiei. Darwin a sărit într-un picior când mi-au 
găsit prima fosilă. Poza aia e în toate manualele darwiniste.” 
„Aşa cum tu eşti o dovadă de evoluţionism, eu sunt cea 
mai bună dovadă că nimic nu evoluează. Totul e aşa cum 
l-a lăsat Dumnezeu” – s-a încruntat părintele clean. „Te las 
în plata Domnului” – i-am replicat. „N-o să scriu niciodată 
despre cărţile sfi nţiei-tale”. „Mare pagubă! Chiar o să-mi 
pun cârligul în gât!” – mi-a aruncat, dispreţuitor, cleanul, 
şuierând pe branhii. „Am zeci de critici, păsări-păsări, care 
scriu despre mine. N-o să mă rog eu de un biet Arheopterix”.

Biet-biet, dar toate vertebratele mă vânau pe holuri şi 
pe scări. Începuse să-mi placă. Teancul de cărţi pe care le 
primeam spre recenzare creştea vizibil pe colţul mesei din 
Sala Oglinzilor. Trei sferturi dintre invitaţi mă invitaseră 
deja la o bere sau la o cafea. Invitaţiile la cafea aduseseră şi 
arome ispititoare de Chanel 5, sau Poisson, sau Semiramide. 
Vreo şase luni după balul acela mascat am tot mers pe urmele 

acelea parfumate pentru a cunoaşte nu numai opera, dar şi 
personalitatea autoarelor respective. Căci pe moment, în 
afară de parfum şi de unele aspecte de formă – şi ele plăcute 
–, nu puteam ca, în dosul măştilor, să le cunosc în fond.

Erau toate bune şi păreau şi frumoase, până când, spre 
sfârşitul balului mascat, s-au anunţat rezultatele concursului 
de costume. Fusesem votat pe locul întâi. Aşa a anunţat 
preşedintele: „Locul întâi – domnul Arheopterix. Şi mai 
ziceţi că nu-i iubiţi pe critici! Ia să-l vedem la faţă: jos masca, 
domnule critic! Altfel nu pupi sticla de şampanie!”

Deşi aveam aripi, n-aveam cum să zbor de-acolo. Şi, 
pe de altă parte, şampania îmi făcea cu ochiul. Totdeauna am 
iubit premiile: şi la şcoală, şi la Loto. La Loto n-am câştigat 
niciodată. Nici la Uniune nu câştigasem nimic. Aşa că am 
început cu ciocatele. Le-am descălţat, tacticos, una după 
alta. Roşioara făcuse ochii mari. Ciorapii albi, de bumbac, 
nu mă dăduseră, încă, de gol. Păreau ciorapi de critic literar. 
Confraţii au început să aplaude ritmic, rar, ca la striptease. 
Unul strigă chiar: „You can leave the mask on”! M-am 
conformat şi am scos încet, în ritmul bătăilor din palme, 
hanoracul cu pene. Tricoul de dedesubt părea tot de critic. 
Bicepşii, lucraţi de mine atent, la sală, nu trădau vreun poet 
slăbănog. Roşioara îşi lipise ochii de ei. Ea văzuse deja tot  
ce-i trebuia. Părea singura neinteresată de ceea ce va apărea 
de sub mască.

Creasem destul suspans, astfel că masca de dodo am 
scos-o dintr-o mişcare. În timp ce o fl uturam pe deasupra 
capului, ca pe un sutien, s-a aşternut liniştea. Apoi s-au 
stârnit strigăte furioase: „Trădare!” „A trişat!” „Un poet care 
se crede critic!” „Ruşine!” „Să dea şampania înapoi!” 

Preşedintele şi-a revenit primul. A restabilit liniştea 
printr-un singur gest. Ce înseamnă să ai un preşedinte care e 
ascultat de toţi!

– Uite cum facem! A trişat, dar aici suntem la distracţie, 
nu? Ce, nu mai ştim de glumă? În fond avem o droaie de 
poeţi şi de prozatori care se pretind critici literari, nu? O să 
procedăm ca pe vremuri: cine propunea ceva într-o şedinţă, 
era obligat să şi facă. Domnilor, să-i dăm ca pedeapsă Poşta 
redacţiei de la „Speranţa literară”. Şi, în plus, că să nu 
scape aşa uşor, cinci ani de interdicţie la Premiile Uniunii. 
Şampania rămâne aici, la Protocol.

Ca şi cum până atunci mă scăldasem în premii! 
Dar poate, cine ştie, aş fi  luat unul dacă nu m-ar fi  pus 
sub embargou. Cum însă trişasem, nu aveam cum să mă 
plâng. Iar Poşta redacţiei la „Speranţa literară” era plătită. 
Pedeapsa era, de fapt, o recompensă. M-am bucurat că am 
scăpat numai cu atât. 

După cum am scris mai sus, în lunile care au urmat am 
savurat urmările balului mascat luând cafeaua pe la roşioara 
şi pe la alte Semiramide şi Chanel 5. Înainte sau după... 
 NB.Schita distinsa cu Premiul sectiunii de proză 
(creaţie) la Festivalul Jean Cănăvoiu, ediţia 2011.

Laurenţiu ORĂŞANU

Bal mascat la „Uniune”
fragment din romanul „A treia bancă” (în pregătire)
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6 August – Salzburg : În zilele de sărbătoare, se 
doarme mai mult, doar că turiştilor nu le poate cădea 
bine somnul, în străinătăţi acesta fi ind pe bani, nu ca 
acasă, pe gratis. Aşa şi noi. Ne sculăm devreme, să ne 
pregătim cât mai repede de drum. Aseară credeam că 
doamnele s-au lăsat convinse cu amânarea plecării 
după vizita la Palatul Belvedere. Acum , nu. Ţin să eva-
dăm din Viena cât mai curând. Greu îmi impun punctul 
de vedere, iarăşi cu harta în faţă. De complicata circu-
laţie prin oraşele mari i-i frică neveste-mi, caută s-o 
evite cu orice preţ. Îmi şi spune, până la urmă, că este 
de acord cu vizita, dar să lăsăm maşina la hotel, că stă 
bine unde stă. Putem ajunge acolo cu tramvaiul. Alte 
discuţii, alte argumente, mai ales chestia cu timpul pe 
care îl vom irosi. Drumul nu era complicat, dacă reuşim 
să-l ţinem. Pe Burggasse în jos, apoi la dreapta, prin 
Museumplatz, până ajungem în Friedrichstrasse, de 
aici, cu mare atenţie, spre Schwarzen – Lothringer, de 
unde urmează să ne selectăm pentru Prinz Eugen 
Strasse. Toate bune până ieşim din Friedrichstrasse,când 
, deşi o îndrum spre dreapta, şoferiţa o ia la stânga, şti-
ind dumneaei că la mine direcţiile-s cam pe invers. Mi 
se mai întâmplă, să recunosc, că încurc stânga cu dreap-
ta, dar nici chiar aşa. Când mă concentrez, e cum zic eu. 
Greu ne-am redresat, dar pe Prinz Eugen Strasse n-am 
mai ajuns. Acum, vorba românului, în tot rău-i şi oleacă 
de bine. Am nimerit în Rennweg, unde am dat peste o 
intrare secundară a Complexului de palate Belvedere. 
În apropiere am parcat pe o stradă laterală, aşa că ne-
am liniştit. Pentru cei care n-au umblat pe aici, câteva 
explicaţii sunt necesare. S-a vorbit mult şi se mai vor-
beşte de Palatul Belvedere din Viena ca de locul unor 
importante evenimente istorice. Pentru noi, românii, 
cel puţin unul e de tristă amintire, când cu cedarea Ar-
dealului de Nord în 1940. De fapt, nu-i vorba de un 
palat, ci de două palate. Amândouă au fost ridicate de 
prinţul Eugen de Savoia, la 6-7 ani distanţă unul de ce-
lălalt, între 1714-1716, respectiv 1721-1722. Primul, 
Unteres Belvedere (Belvedere de jos), mai modest ca 
înfăţişare exterioară, i-a servit prinţului  ca reşedinţă de 
vară. Era ,pe atunci, mai la marginea oraşului.  Al doi-
lea, Obseres Belvedere ( Belvedere de sus ) a devenit 
reşedinţa sa permanentă. Se spune despre acesta că este 
unul dintre cele mai frumoase palate baroce din Euro-
pa. Intrarea, aici, e somptuoasă. Între ele, se întinde, în 
trepte, o grădină de toată frumuseţea, amenajată după o 
reţetă franţuzească. Noi am început vizita de jos. Cu 
acelaşi tichet am văzut totul. În Prunkstaall ( Grajdul 
de lux?) sunt adunate obiecte din  tezaurul artistic me-
dieval, cele mai multe de factură religioasă. Stau bine 
austriecii şi la acest capitol. Sunt expuse icoane, tablo-
uri, sculpturi, piese de altar, cam ceea ce avem şi noi în 
muzee de acest fel, dar ilustrând stilul gotic. În palatul 
propriu-zis, am dat însă peste valori artistice pe care 
noi nu le avem. Dacă în exterior, Unteres Belvedere nu 
epatează,în interior mai că-ţi opreşte respiraţia. Fiecare 
sală e o capodoperă a artei baroce. Nu ai cum să te 
opreşti la detalii, căci te fascinează ansamblul. În Salo-
nul de Aur, vă puteţi imagina uşor ce este, totul multi-
plicat prin imensele oglinzi care tapetează pereţii. În 
salonul Grotei,arabescurile ornamentale şi plafonul 
boltit întrec şi cea mai dezlănţuită imaginaţie orientală. 
Ţi-ar trebui măcar o zi ca să găseşti tâlcul simbolurilor 
dintr-un singur cadru. În Marmorgalerie şi 
Marmorsaal,sunt expuse tablouri aparţinând picturii 
baroce. Din Magazin nr. 2/2011, revista Complexului 
muzeistic, rezultă că pentru această vară a fost pregătită 
o nouă colecţie din creaţia pictorilor Hans Makart şi 
Josef Danhauser. Trebuie să recunosc cu jenă că n-am 
prea auzit până acum de aceşti artişti. Cu atât mai plă-
cută a fost surpriza să-i descoperim. I-aş apropia de 
Theodor Aman al nostru, maeştri, deci, ai ceea ce spe-
cialiştii numesc academismul în artă. Tablourile impun 
vizitatorului prin dimensiuni, prin efectele luminoase 
create, prin desăvârşita armonie cromatică, prin arta 
detaliului, unele prin narativitate, altele prin siguranţa 
portretelor. Plac. Te pot captiva. Nu întâmplător naşă-
mea a dat verdictul : asta, da, pictură. Chiar m-a felici-
tat că am insistat să ajungem aici. Şi pe Elena mea o 
văd păşind mai cu graţie prin aceste saloane luxoase, 
unde vestitul feldmareşal a dat,probabil, răsunătoare 
recepţii după fi ecare victorie în luptele sale cu francezii 
şi cu turcii. Parcă ar trăi în acele minunate vremuri … 
Greu ne-am  văzut plecaţi spre Palatul de Sus, dar tim-
pul ne împingea de la spate. Am ieşit, deci, în grădină. 
Atât de elegant îşi expunea la soare arabescurile fl orale 
şi monumentele, că nu aveai cum să nu o priveşti încân-
tat. Apoi am urcat, poposind ici-acolo, ca să prindem 
imagini în aparatele de fotografi at, cu noi în prim-plan 

… Palatul de Sus e altceva. În faţa lui, simţi nevoia să 
te opreşti, ca să verifi ci belvederea. Şi ea ţi se oferă 
generos, spre oricare dintre zări te-ai uita. Totul e minu-
nat aici. Se intră prin spate, în ceea ce ghidul primit de 
la casă indică a fi  Sala terrena. Un hol imens, ale cărui 
bolţi sunt susţinute de coloane- monument închipuind 
fi guri mitologice. Fascinant. În dreapta, la parter, încă o 
galerie cu artă medievală, mai dichisită ca cea de jos. 
Unul dintre meşterii artişti e dat ca originar din Sibiu, 
dacă bine am înţeles, de unde, probabil, a fost adusă şi 
lucrarea sa. La Etaj, se urcă pe trepte de marmură impe-
riale, pentru a-ţi induce, parcă, starea de solemnitate 
fără de care nu poţi păşi în Marmorsaal, vestita sală de 
ceremonii a palatului. Numele îi sugerează ţinuta. Nu 
numai marmură, însă, de toate nuanţele, de sus  până 
jos, ci şi artă multă, sculpturi, fresce, aur mult, candela-
bre, tot ce putea imagina un arhitect ingenios în  perioa-
da de maximă opulenţă a barocului de la începutul se-
colului al XVIII lea. Rămânem încă o dată cu respiraţia 
tăiată, nemaiştiind încotro să privim. Aici s-au consu-
mat câteva banchete istorice, ale unor despărţiri de ră-
sunet. Unul oferit de împărăteasa Maria Theresa, la 
1770, când fi ica sa Maria Antoaneta se pregătea să de-
vină regina Franţei, ca după 22 de ani să fi e ghilotinată 
; altul dat de prinţul Franz Ferdinand, în 1914, înainte 
să ajungă la Sarajevo,unde a fost asasinat; în sfârşit, 
ultimul, acesta mai fericit, în 1955, când s-a semnat 
Tratatul de stat între Austria şi cele patru mari puteri 
învingătoare în război … În prezent, palatul găzduieşte 
Galeria Naţională de pictură. Din Marmorsaal, în stân-
ga, sunt expuse lucrări ale unor pictori deveniţi clasici 
ai modernismului austriac. Un spaţiu considerabil e 
acordat tablourilor lui Egon Schiele şi ale lui Oskar 
Kokoschka. În sălile din dreapta, prim-planul îi aparţi-
ne lui Gustav Klimt, pe fundalul picturii vieneze din 
perioada 1880-1914. Expresionismul austriac, aşa cum 
este ilustrat în această galerie, îşi expune clar persona-
litatea în pictura modernistă europeană.  Mai ales în 
faţa câtorva lucrări ale lui Klimt este greu să-ţi faci loc 
prin mulţimea de vizitatori. Numai la Louvru am mai 
trăit o asemenea experienţă. Aici, la marginea de est a 
palatului, am identifi cat, cred, sala rotundă în care s-a 
semnat documentul de tristă amintire al Dictatului de la 
Viena. M-au ajutat, în acest sens, memoriile lui Mihail 
Manoilescu. Episodul se petrecea în ziua de 30 august 
1940. Peste numai două săptămâni urma să vin şi eu pe 
lume, printre acei ţărani români din zona Aghireşului la 
care se gândea cu ruşine cum îl vor blestema pentru 
semnătura sa. Nu ştiu dacă au făcut-o, dar amărăciunea 
şi-au purtat-o cu greu, am simţit-o în prima copilărie şi 
după aceea, l-ar fi  întristat pe orice om de bună credin-
ţă.  Mai mult decât splendorile artistice care mă încon-
jurau, m-a emoţionat, în această sală, ecourile îndepăr-
tate ale unor vremuri dramatice. Căutam să-mi reprezint 
privirile pierdute ori disperate ale celor doi reprezen-
tanţi români delegaţi să semneze un document atât de 
nedrept. Dar şi pe cele belicoase ale învingătorilor vre-
melnici. Grădina palatului cocheta, probabil, şi atunci 
cu acest soare hoţ, bucuroasă nevoie-mare să profi te de 
senzualitatea lui … Câtă efemeritate în toate ! Cum 
schimbă Dumnezeu oamenii şi lucrurile, ca lumea să 
poată supravieţui marilor încercări la care e supusă ! … 
Mi-am revenit greu din emoţia care mă stăpânea, ca să 
pot admira, mai departe, la etajul doi, minunatele tablo-
uri din pictura neoclasică şi romantică austriacă, în care 
străluceşte Ferdinand Georg Waldmuller, ori pe cele 
din pictura impresionistă, unde şi-au găsit loc şi câţiva 
din celebrii pictori francezi. Într-o altă sală rotundă, de 
la marginea vestică a palatului, m-au chiar amuzat ca-
racterele închipuite în bronz ale lui  Franz Xaver 
Messerschmidt, de o mare expresivitate. Cam aceştia 
suntem noi ,oamenii, de când lumea, nu numai de ieri 
– de azi. Excepţionale intuiţiile psihologice ale acestui 
artist !

 Am părăsit Palatul de Sus pe la ora prânzu-
lui, dar incinta complexului numai după ce am coborât 
prin grădină şi Lici ne-a cinstit la cafe-bistroul de la 
ieşire. N-am mai zis nimic, deşi mă cam mânca lim-
ba să le atrag atenţia doamnelor mele asupra a ceea ce 
ar fi  pierdut dacă am fi  plecat de la hotel direct, fără 
să vizităm Belvedere. M-am obişnuit că trebuie lăsate 
în pace, când e vorba de orgoliul lor, căci, altfel, n-o 
scoţi niciodată la capăt cu ele. Întotdeauna au dreptate 
sau, oricum, sunt pe aproape  de ea … Am găsit maşi-
na unde am lăsat-o, aşa că fără zăbavă ne-am  aşternut 
la drum. Important era să pătrundem în Linke Wien-
zeile şi apoi, tot înainte, până se iese din Viena. Aşa 
s-a şi întâmplat, spre marea bucurie a şoferiţei mele, 
care abia apuca să evadeze către autostradă, căci numai 

acolo se simţea în largul său. Ţinta , în continuare, era 
Salzburg. Sau cel puţin aşa ştiau doamnele. În mintea 
mea se cocea însă alt plan. Afl asem din ghidul turistic 
că unul dintre cele mai pitoreşti locuri ale Austriei este 
Wachau, defi leul Dunării între Krems şi Melk. E tre-
cut şi pe lista Patrimoniului Universal al UNESCO. Nu 
prea ştiam cum să le ispitesc pe tovarăşele  mele de că-
lătorie într-acolo, când naşă-mea, fără să bănuiască, îmi 
sare în ajutor. Începe să se căineze cum în toată Viena 
comercială nu a găsit cafea Hofer, care e cea mai …şi 
cea mai … şi fără de care nu se poate întoarce la Cluj. 
Prind repede ideea şi găsesc îndată soluţia ieşirii din 
impas. Cu siguranţă, o asemenea marfă se găseşte mai 
uşor în oraşele mici, unde nu se consumă atâta cafea. 
Uite, chiar ne iese în cale unul, St Polten, aşa că o invit 
pe Elena s-o ia într-acolo. Curând constatăm că e mai 
plăcut pe şosea decât în zgomotul autostrăzii. Cafeaua 
căutată am găsit-o într-un supermarket din apropiere; 
St Polten-ul se arătă a fi  un oraş simpatic, are şi hotel, 
aşadar merita vizitat; Krems-ul nu-i decât la vreo 30 de 
kilometri distanţă, deci poate fi  abordat … Şi ce locuri 
minunate, cu aşezări cochete, până acolo ! Un început 
de sâmbătă după-masă de toată frumuseţea ! Ajungem 
la Dunăre, o trecem peste un pod nou, de curând dat în 
folosinţă, şi dăm să intrăm în Krems. Când ,deodată, pe 
nepusă masă, i se năzare tinerei mele soţii că ea nu are 
chef de Krems. Doar nu vom lua la rând toate văgăune-
le. E adevărat că ne afl am pe o şosea nouă, ispititoare, 
care da să treacă o colină pe la marginea oraşului. După 
harta mea, nu putea fi  decât cea prin defi leu. Împăciui-
tor , las după ea. O cunosc bine, are,câteodată, aseme-
nea zvâcniri de orgoliu, pe care i le menajez, să nu fi e 
numai cum vreau eu. Şi mergem, mergem, localităţile 
întâlnite nu-mi apar pe hartă, dar nici nu ne ies în cale 
cele din defi leu. Într-un loc întrebăm un poliţist de dru-
mul spre Linz şi ni-l indică înainte.  Parcurgem peste 
70 de kilometri, câţi ar fi  fost până la Ybbs, unde ne-am 
fi  apropiat de autostradă, şi nici vorbă de defi leu. Abia 
când am ajuns la Zwettl, o aşezare mai răsărită, mi-am 
dat seama de ocolul făcut. Peste 150 de kilometri. Ca şi 
cum ai merge de la Cluj la Oradea prin Satu-Mare, în 
căutarea frumuseţilor Văii Crişului. Şi toată povestea 
asta numai pentru zvâcul neveste-mi. Dacă am fi  in-
trat în Krems, am fi  dat cu siguranţă de indicatorul spre 
Durnstein, pe care îl tot căutam ,şi vedeam defi leul. Aşa 
am umblat pe horaiţe, până aproape de graniţa cu Ce-
hia, urcând şi coborând dealuri, pe o şosea care pe harta 
mea nu apărea. De aici toată încurcătura. Nu-i vorbă, 
locurile au fost destul de pitoreşti , dar nu erau puse sub 
protecţia UNESCO. Târziu, după mai bine de două ore, 
când am ajuns la Linz şi am trecut din nou Dunărea, 
am privit îndurerat zăvoaiele din stânga, de unde ieşea 
zâmbitor către  noi drumul încărcat de miresme istori-
ce ale defi leului … După ce am revenit pe autostradă, 
intraserăm deja în  după-masa târzie. Până la Salzburg 
mai era de făcut drum lung. Ca să-şi spele din păcate, 
şoferiţa caută să apese pe acceleraţie, sub privirea vigi-
lentă şi mustrătoare a naşă-mi. Trece de 130, trece de 
140 kilometri pe oră, uitând cu desăvârşire că în vară a 
împlinit 62 de ani. Mie îmi era de bietul Logan, care se 
scutura din toate mădularele la aşa  viteză. A trebuit să 
apăs şi eu pe răsteală, s-o fac să înţeleagă ce mă doare 
mai tare. Dar n-a fost destul numai asta. Pe când să ne 
apropiem de Salzburg, privim speriaţi cum nori furi-
oşi încep să se adune dinspre toate zările. Şi astfel, în 
curând, în locul unui amurg romantic, avem parte de o 
ploaie torenţială, bine agrementată cu fulgere şi tunete 
care nu mai conteneau. Norocul nostru că dragul de el 
hotel Etap ne-a ieşit în cale chiar la intrarea  în oraş. Ne 
rezervase Nuţu cameră şi aici. Altfel, nu ştiu ce făceam. 
Ba, având parcare acoperită, ne-am descurcat uşor şi cu 
bagajele, când a fost să urcăm. Vorba aceea, bine-i când 
totul se termină cu bine.

  7 august – Graswang (Bavaria) : După un 
somn frugal, destul de sincopat, doar aşa dorm oamenii 
pe vreme de ploaie, ne-am sculat precipitat, ca s-o por-
nim cât mai repede la drum. E duminică şi avem de 
vizitat două castele despre care presupunem că vor fi  
asaltate de turişti. Ieşim curând din Austria. Bavaria-i 
frumoasă, dar semne să se îndrepte vremea nu prea 
avem. Se vede că ploaia de aseară n-a fost o simplă 
glumă, ne va da bătaie de cap şi astăzi. Acţionează mai 
mocăneşte, e adevărat, dar tot ploaie se cheamă. Rămâ-
nem surprinşi când constatăm că în Germania benzina 
e mai scumpă decât în Austria. În celelalte descinderi 
ale noastre prin Europa, era invers. Îi  şi lăudam atunci 
pe nemţi că le asigură turiştilor şosele gratuite şi benzi-
nă ieftină. Acum ne-au lăsat numai cu şoselele. Se vede 
că şi la ei acţionează criza economică. Aproape de Chi-
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emsee, suntem mai concentraţi, căci nu ştim pe unde-i 
insula Herrenchiemsee, ca să identifi căm cel mai potri-
vit debarcader, de unde am putea-o aborda. Într-un loc, 
pe marginea autostrăzii, a apărut un panou cu reclama 
castelului pe care îl căutam, dar în viteza maşinii nu 
l-am prea putut descifra. Mai mult prin intuiţie, am ieşit 
la dreapta, pe un drum secundar, şi am nimerit-o. Nu 
departe era debarcaderul. Norii cern o ploaie măruntă, 
parcă să ne sâcâie. Mă stăpânesc cât pot să nu izbuc-
nesc când pierdem primul vaporaş, pentru că doamnele 
tândălesc prea mult în parcare. Următorul e numai pes-
te o jumătate de oră. Punctualitatea  nemţească nu se 
dezminte. În sfârşit ne îmbarcăm printre primii, aşa că 
ne alegem locurile cele mai convenabile. Trebuie ştiut 
că Chiemsee nu-i un loc oarecare. Aduce a mare, cum 
îi sugerează numele, un fel de măriucă pe care circulă 
destule ambarcaţiuni, şi de transport, şi de agrement. 
Nici insula Herrenchiemsee nu-i chiar un petic de pă-
mânt, îşi măsoară suprafaţa în kilometri, nu în sute de 
metri pătraţi. Ludwig II , regele Bavariei, a cumpărat-o 
în 1873, ca să-şi ridice aici castelul visat, spre care ne 
îndreptam noi acum. Despre acest personaj ciudat se 
vorbesc multe şi în multe feluri. Nemţii l-au numit când 
regele lebădă, când regele nebun.  A fost, oricum, un 
bărbat ciudat. N-a trăit decât 40 de ani, însă ultimii 22 
ca monarh. Nu era născut să ajungă stăpân, ci artist. De 
timpuriu şi-a demonstrat sensibilitatea-i cu totul aparte. 
El nu s-a contaminat de romantism  ca alţii, ci a fost 
plămădit din fi oruri romantice. Aşa s-ar fi  manifestat în 
orice vreme ar fi  trăit. Pasionat până la desfi gurare de 
muzica lui Richard Wagner, a devenit un adevărat me-
cena al marelui compozitor. Ca  adolescent, se juca pu-
nându-i în scenă opere, iar mai târziu plăcerea supremă 
o trăia urmărindu-i, unic spectator, concertele sau gran-
dioasele spectacole. Singura-i prietenă, la această vâr-
stă, a fost verişoara sa, ducesa Elisabeta, cea care a de-
venit, apoi, celebra împărăteasă Sisi. Amândoi erau 
îndrăgostiţi de natură şi de poezie. Se alintau prin sem-
nifi cative apelative aviare. Ea îi spunea Vultur, iar el –
Porumbiţă. Până la urmă s-a logodit cu sora acesteia, 
dar numai atât, de însurat nu s-a însurat niciodată. Poli-
tică majoră n-a făcut, pentru că nu-i sta în fi re, deşi a 
traversat o epocă intens politizată. Evenimentele care 
au condus la unifi carea Germaniei s-au derulat peste 
capul său. Pare-se că marii actori politici ai vremii nu 
l-au prea luat în serios, manipulându-l după cum cereau 
interesele de stat. Bismark, în orice caz. Ei, omul acesta 
ciudat, bărbat frumos fără vocaţie, rege fără ţară, neamţ 
fără raţiune, a lăsat Germaniei trei castele care, astăzi, 
pompează bani mulţi în visteria ţării prin numărul im-
presionant de turişti atraşi. Neuschwanstein-ul l-am vi-
zitat cu ani în urmă şi ne-a emoţionat profund. Cocoţat 
pe stânca lui solitară, între păduri stufoase, pare un pa-
lat din poveste. Despre palatul Herrenchiemsee ştim, 
doar, că ctitorul său l-a vrut o copie a Versailles-ului, de 
care se îndrăgostise vizitându-l în tinereţe. Ardem , de 
aceea, de nerăbdare să-l vedem şi noi de aproape. Dru-
mul cu vaporaşul durează cât pentru banii plătiţi. Acos-
tăm la un debarcader care primeşte ambarcaţiuni din 
mai multe direcţii, după un orar care este respectat ri-
guros. Trecem pe la casă, pentru tichete. Suntem între-
baţi în ce limbă dorim prezentarea. Optăm pentru itali-
ană.  Am avea posibilitatea să fi m transportaţi pe nişte 
platforme trase de cai, maşini pe aici nu circulă, dar 
pentru că ne-am înghesui pe ele, renunţăm. Preferăm să 
facem doi kilometri pe jos, ca să ne mai dezmorţim . 
Ţârâie uşor, aşa că ne punem glugile şi deschidem um-
brelele. Iarba a fost cosită de curând, miroase a fân 
proaspăt . Elena mea o ia înainte, mă lasă numai cu 
Lici.  O dor încheieturile, zice ea, în pas bătrânesc. In-
trăm în pădure pe un drum pietruit. Coroanele copaci-
lor se împreună în calea noastră ca nişte arcade. Când 
ieşim în luminiş, palatul ne  apare în faţă în toată splen-
doarea sa, la nici 400 de metri depărtare. Modelul este 
evident, al său şi al grădinilor sale. Când ne mai apro-
piem, ţâşnesc dintr-o dată artezienele, din salba de la-
curi încorsetate în balustrade de marmură, într-un spec-
tacol acvatic seducător. Monumente ecvestre, 
închipuind scene ori fi guri mitologice, se înalţă din ape 
cum ar ţâşni din vremuri primordiale. Pe margini, în 
bronz, mai familiare, se înşiruie din loc în loc statui de 
aceeaşi sorginte. O ambianţă regală cum nu multe mi-a 
fost dat să văd. A trebuit să aşteptăm începerea vizitei 
până la ora înscrisă pe tichet. Se intra în grup, cu ghid 
însoţitor. Nu mică ne-a fost mirarea când şi din noi trei 
s-a constituit un grup, repartizându-ni-se un ghid vorbi-
tor de limbă italiană. Asta înseamnă ordine germană. 
Am simţit-o ca pe o favoare. Băiat simpatic ghidul, s-a 
străduit cât a putut să ne prezinte pe înţeles tot ceea ce 
putea fi  interesant pentru noi ca turişti. Am cunoscut, 
astfel, o altă bijuterie arhitecturală, cu saloane greu de 
descris. Imaginea lor îţi pătrunde în simţuri, iar de aco-
lo mai greu se desprind cuvinte. Cândva, Sala oglinzi-
lor din Palatul Versailles mi se părea inegalabilă. Acum, 
după ce am văzut Spiegelsaal, nu mai pot fi  sigur de 
acest lucru. Poate fi  egalată şi chiar întrecută prin achi-

ziţiile artistice ulterioare. Uluitor de frumos. Mai mult 
nu am ce să adaug. Ca s-o descriu în detaliu, mi-ar tre-
bui un volum întreg. Şi când te gândeşti că regele n-a 
petrecut aici decât 23 de nopţi ! Poate că intenţia lui a 
fost să arate că şi nemţii iubesc frumosul şi aspiră luxul 
ca francezii, dacă-i încearcă şi pe ei oleacă de smintea-
lă … Ne-am despărţit amical de ghid şi am dat să cobo-
râm spre debarcader, încântaţi de tot ce-am văzut. În 
drum, pe o altă colină, se profi la un edifi ciu monahal. 
Am urcat să vedem despre ce este vorba. Putea fi  vizitat 
cu acelaşi tichet. Am dat peste o mănăstire a Ordinului 
Augustinilor care adăposteşte Muzeul constituţiei din 
1948, prin care s-a fondat Republica Federală Germa-
nă, şi o galerie de artă cuprinzând lucrări ale pictorilor 
din zonă, precum şi o expoziţie a artistului Julius Exter, 
care şi-a avut atelierul aici. Interesant. N-am zăbovit, 
totuşi, căci ne grăbeam spre vaporaş. Dar mai bine o 
făceam, pentru că dumnealui  nici de data aceasta n-a 
binevoit să ne aştepte, deşi vedea că alergăm spre el. 
Acesta-i un alt aspect al ordinii germane. Numai la ma-
şină când să plecăm, ne-am dat seama că vizita în Her-
renchiemsee ne-a consumat mult mai mult timp decât o 
vizită obişnuită. Şi mai aveam un palat  la care trebuia 
să ajungem : Linderhof. Servim în maşină sandviciuri-
le, căci afară plouă, şi ne aşternem la drum. Mai simplu 
ar fi  fost să înaintăm pe autostradă până în Munchen, 
iar de acolo, tot aşa, spre Garmisch-Partenkirchen. 
Aici, undeva, se afl ă castelul. Dar asta ar fi  însemnat un 
înconjur prea costisitor. Şi timpul, şi preţul benzinei ne 
îmboldeau, de aceea, către un drum pe scurtătură, cu 
riscul asumat de a-l rătăci. Aproape de Irschenberg, am 
cotit-o la stânga spre Miesbach, apoi am ţinut calea 
spre Bad Tolz, Bichi, până am dat iarăşi de autostradă, 
şi aşa ne-am apropiat de Oberau. Doamne , prin ce lo-
curi frumoase am trecut ! Zona premontană a Alpilor 
Bavarezi. Şosele bune, indicatoare pe măsură, aşezări 
pitoreşti şi ferme ca la carte.  Bună inspiraţie am avut să 
venim pe aici. Când în faţă ne-au apărut stâncile mun-
toase  de la Garmisch Partenkirchen, am amuţit. Un 
tablou absolut fantastic. Nu unul de fi ecare zi, s-a aran-
jat , probabil,special pentru sosirea noastră. Dacă ar fi  
fost o zi însorită, arăta, poate, ca altele pe care le-am 
văzut. Dar pe vreme de ploaie, depăşea orice închipui-
re. Încercaţi să vă imaginaţi un lanţ de stânci măreţe ca 
fundal, golaşe la înălţimea cerului şi împădurite mai 
jos, înfăşurate solemn în brâie albe de borangic.  Căci 
ploaia da să înceteze, norii să se împrăştie şi bolta, ici-
acolo, să se lumineze. Pe alocuri, scame pufoase  stă-
teau atârnate în pâlcurile de brazi de pe versanţi, iar jos, 
peste aşezări, ceaţa se insinua ca un cearşaf uşor peste 
un proaspăt pat conjugal. Uluitor tablou. Intim şi sălba-
tic în acelaşi timp. Desprins, parcă, din muzica lui 
Wagner. Eram ispitiţi să ne cufundăm în el, ne afl am la 
vreo şapte kilometri de staţiune, dar am fi  riscat să ajun-
gem la palat după ora închiderii. Am cotit-o, de aceea, 
la dreapta şi urmând indicatoarele, am ajuns la  Lin-
derhof. Şi aici lume fără sfârşit. Abia am găsit loc de 
parcare. Încă puţin, şi se închidea casa. Am fost între-
baţi din nou, când am cumpărat tichetele, în ce limbă 
dorim prezentarea. De data aceasta, am îndrăznit mai 
mult : rumanische. Ca să glumesc şi eu. În timp ce mi 
le înmâna, văd casieriţa că apelează pe cineva telefo-
nic, iar nouă ne face semnul : schnell, schnell. Aveam 
oarece drum până la castel , dar ne-am şnelit, după cum 
ni s-a  spus, aşa că nu i-am făcut să aştepte prea mult pe 
cei din grupul de români care urmau să intre înainte de 
închiderea programului. Ghidul era neamţ, dar avea în-
registrat pe bandă ce urma să spună în româneşte. Între-
bările, în germană ori în engleză, fi ecăruia cum îi cade 
mai bine. Am avut  de două ori şansă : o dată , că ne-am 
bucurat de servicii turistice de calitate, iar apoi că ne-
am întâlnit cu românaşi de-ai noştri, care, după cum am 
înţeles, erau adunaţi de o fi rmă bucureşteană din toată 
ţara.  Clujeni ,n-am întâlnit. Chiar se minunau unii de 
curajul nostru de-a porni în lume pe cont propriu, fără a 
fi  făcut rezervări la hotel. Câţiva s-au arătat interesaţi 
de formula noastră turistică … Despre Linderhof, 
aproape că nu mai am cuvinte. E cu totul altceva decât 
Neuschwanstein şi Herrenchiemsee. Mult mai mic, 
doar cât un conac boieresc, dar cochet peste măsură. I 
s-ar potrivi numele de vilă regală. Chiar nu-i mai mare 
decât o vilă montană selectă a vreunui îmbuibat din zi-
lele noastre. Dar câtă deosebire ! Aici, intimitatea pe 
care Ludwig II o căuta este la ea acasă. I-a fost, de ace-
ea, reşedinţă preferată. Ce-aş mai putea adăuga ? Sinte-
tizând, aş spune : luxul, în absolut ! Nu cel ţigănesc ori 
ciocoiesc de pe la noi, ci unul al rafi namentului baroc 
ajuns la culminaţie. Saloane atât de încărcate de lucră-
turi artistice chiar n-am mai întâlnit nicăieri şi nu cred 
că s-ar mai putea întâlni în altă parte. Pe gustul unui 
aristocrat de o rară sensibilitate şi o vastă cultură, care 
a alunecat binişor în scrânteală. Pentru omul acesta, 
n-au mai contat banii, s-a împrumutat într-o veselie, 
n-au mai contat prejudecăţile contemporanilor, n-a 
contat pragmatismul vremii, decât arta.  Spirit cu totul 
atipic pentru societatea germană care atunci se organi-

za în spaţiul său întregit, a vrut să lase moş-
tenire alte valori decât cele care urmau s-o consacre în 
modernitate. A opus raţiunii reci nemţeşti, disponibili-
tăţii tehnice şi militare, uluitoarea sa deschidere către 
rafi namentul artistic. Conaţionalii săi nu l-au prea luat 
în serios, deşi nu le-ar fi  stricat să intuiască în gestul său 
o premoniţie. Ordinea, în lume, se consumă cu mai 
multă plăcere îndulcită decât acră. Tot ce ţine de lux 
poate fi  găsit în Liderhof : aur,argint, marmură, cristal, 
lemn de esenţă rară, mătase, porţelan, bronz, în forme 
dintre cele mai speciale, de rame care încadrează splen-
dide tablouri alegorice ori portrete, de sculpturi monu-
mentale ori busturi, de candelabre somptuoase, tapise-
rii, oglinzi, mobilier din toată gama, covoare, draperii, 
vase şi tot ce mai poate fi  închipuit să decoreze un am-
bient regal unic prin strălucirea lui. Dens până la refuz, 
nu-i un vălmăşag în luxul acesta, pentru că totul este 
ordonat tematic şi stilistic. Nu o minte haotică l-a gân-
dit, ci un sufl et excesiv de generos cu arta, care nu pu-
tea fi inţa decât prin ea. Doar vestibulul pare mai sobru, 
dominat, totuşi ,de o statuie ecvestră, copie după cea a 
lui Ludovic al XVI lea din Piaţa Vendome din Paris. 
După aceea, fi ecare salon îşi impune personalitatea 
prin bogăţia sa specifi că : sala de muzică, sala de audi-
enţe, cabinetul mov, cabinetul roz, dormitorul ( pe al-
bastru ), sufrageria (pe roşu), sala oglinzilor. În ultima, 
am scăpat o vorbă către nevastă-mea, care i-a amuzat 
pe cei din jur, iar pe ea a întristat-o : dragă, am zis, eu 
nu mai plec de aici, caută-mă la anul, dacă vrei, să mă 
iei acasă. Chiar aş fi  rămas, glăsuiam din adâncuri, dar 
nu pentru un an, ci întru vecie. Când vizita în palat s-a 
terminat, mi s-au umezit ochii, stăpânit de o reală emo-
ţie estetică. Şi refl ectam că regii aceştia ciudaţi trebuie 
lăsaţi să-şi desfăşoare originalităţile, mai ales dacă au 
vocaţie artistică, pentru că s-ar putea să ajungă mai fo-
lositori neamului lor după ce părăsesc lumea … Dar 
n-am încheiat încă totul. Cu grupul de români, am urcat 
şi la Grota Venus. Ciudată, pasiunea acestui bărbat pen-
tru grote. Şi la Neuschwanstein şi-a amenajat una într-
un salon al palatului. Aici a săpat-o în stâncă şi a pregă-
tit-o ca decor pentru opera Tannhauser a lui Wagner. 
Vizitatorii o străbat, astăzi, în aceleaşi acorduri muzica-
le. Luminată în culori adecvate, oferă în continuare un 
spectacol fascinant. Oare ce străfunduri s-au activat în 
omul acesta, ce impulsuri primordiale nepotolite, că a 
putut să închipuie un asemenea refugiu, ca să-şi domo-
lească frustrările ? Va fi  purtând insatisfacţia descinde-
rii în lume din spaţiul amniotic protector şi căuta mereu 
un remediu acestei refulări ? Cine ştie … Abia după ce 
am ieşit din grotă, acolo, sus, am observat mai bine ca-
drul montan în care e aşezat castelul. Minunat şi el, pe 
Valea Graswangului, în  Alpii Bavarezi. E un întreg do-
meniu aici, între păduri foşnitoare care acoperă versan-
ţii de o parte şi de alta. În jurul palatului, copacii tăifă-
suiesc în poiene, parcă aşteptând să înceapă sindrofi a. 
Gazonul, peste tot, în ţinută englezească. Chiar în faţă, 
treptele palatului coboară spre fântâna arteziană din 
care apa ţâşneşte ca la Versailles, dar într-un cadru mai 
intim. Monumente şi fl ori, pretutindeni. De aici, am fi  
putut urca treptele unor terase largi care acoperă colina 
din faţă până la Templul lui Venus. Din spate, străjuită 
de un şir de statuete pe balustrade, apele cascadei se 
prăvălesc spre Fântâna lui Neptun. Au mai fost şi 
Chioşcul Maur , şi Casa Marocană, şi cabana de vână-
toare, dar se însera, iar noi am rămas printre ultimii vi-
zitatori. Ne-am grăbit, de aceea, spre locul unde parca-
serăm maşina, impresionaţi de tot ce-am văzut. 
Frământam în mintea mea gândul cât de bine le-ar fi  
stat împreună aici regelui Ludwig şi împărătesei Sisi ! 
Şi-ar fi  amestecat singurătăţile şi poate că ar fi  ajuns 
fericiţi. Povestea lor separată n-ar fi  înfl ăcărat atâtea 
spirite romanţioase, iar timpul s-ar fi  scurs mai liniştit 
prin vadul secolului trecut în această parte de lume … 
Halucinez şi eu după reţeta locului, însă numai până 
apucăm la drum. În şosea ,constat repede că am greşit 
direcţia, încât trebuie să ne întoarcem. Este evident că 
la Konstanz nu mai putem ajunge, cum programasem, 
aşa că ne decidem să înnoptăm în zonă, la un zimmer 
frei. Chiar la intrarea în Graswang, ne iese unul în cale. 
Începuse iarăşi să ţârâie. Oprim. Gazdele stăteau la 
cină. Când mă prezint, doamna ,amabilă, sare îndată de 
la masă şi-mi prezintă camerele. Plăcute. Preţul, conve-
nabil, 20 de euro de persoană, cu Fruhstuck. Accept 
imediat, fără să le mai consult pe doamne. Urcăm baga-
jele. Cinăm împreună, apoi ne despărţim pe familii. Ce 
frumos încheiem ziua ! Păcat că plouă, căci ,altfel, aş fi  
ieşit să mă plimb. O sunăm pe Ancuţa. Acasă, totul 
bine. Cu Tincuţa, nu putem lua legătura. E un deranj pe 
circuit. Un pat larg, din alte vremuri, ne invită la somn. 
E o linişte ca la ţară. Doar departe se aude în surdină 
vuietul unei cascade. Cât a visat nevastă-mea să doar-
mă într-o fermă bavareză ! Uite, că i-am dat ocazia. 
Nu-i chiar fermă, dar e ceva pe aproape. Noapte bună ! 
Un vis cu Ludwig, aici în lumea lui, n-ar fi  de lepădat. 
Somn plăcut !

Iuliu PÂRVU
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 Ananda Coomaraswamy, în cartea sa Hinduism şi 
Budism, afi rmă că în timp ce Apusul se preocupă cu a avea, 
iar acest lucru generează nelinişte în tine şi confruntare cu 
ceilalţi, India  se  ocupă  cu  a  fi ,   şi  anume,  a  fi   întru  
iubire   întru fraternizare şi confundare afectivă cu toată 
făptura. India a rezolvat-o la modul ideal raportul dintre 
acelaşi şi celălalt, prin formula upanişadică : tat twam asi - 
„ acesta eşti tu”. Această ecuaţie stabileşte ideea identităţii 
dintre noi şi ceilalţi, dintre noi şi natură, dintre noi şi Fiinţa 
Supremă. 
 În acord cu străvechea tradiţie fi lozofi că a ţării 
sale, ideea centrală a operei tagoreene, este panteismul: 
totul emană din Dumnezeu şi se întoarce în Dumnezeu: 
Atman, sufl etul individual, miezul divin din noi înşine, 
reintră în Brahman, Sufl etul Universal, al cărui fragment 
suntem. Iar unifi carea are loc prin energia supremă care a 
iniţiat şi întreţine Creaţia, kãma - iubirea. Astfel, urmând 
Vedelor sacre,  iubirea este şi pivotul fi lozofi ei lui Tagore : 
„Să realizăm infi nitatea prin unirea afectivă cu celălalt
 În cele ce urmează ne vom referi la volumele 
cele mai semnifi cative: Jertfa lirică, Grădinarul dragostei, 
Fugitiva, Coşul cu fructe, Lebăda.
 
Gitanjali - Jertfa lirică, este cea mai cunoscută culegere 
de versuri a lui Rabindranath Tagore. La numai un an de la 
apariţia versiunii  engleze poetul primeşte  premiul Nobel 
(1913).
___________
* Se pronunţă Robindronath Togore. Numele de Tagore 
este forma adaptată a numelui bengali  Thakur.

      De origine prin excelenţă indiană, ideea 
fundamentală a cărţii este cea a integralităţii universale - a 
tuturor lucrurilor, a tuturor făpturilor, a tuturor timpilor, a 
vieţii şi a postvieţii: totul iradiază, emană şi apoi se întoarce 
în Dumnezeu. Iar unifi carea  are loc sub semnul Iubirii.
 Dumnezeul pe care îl  glorifi că Tagore nu 
aparţine  unei anumite religii. Este Fiinţa Ultimă a oricărei 
credinţe; mai mult, a oricărei sensibilităţi metafi zice, a 
oricărei minţi luminate, neînregimentată în vreun sistem 
religios. Este Spiritul Suprem în care totul există şi totul se 
armonizează.     Identifi carea cu Divinitatea nu va avea 
loc numai dincolo de viaţă, ci ea se înfăptuieşte în fi ecare 
clipă a existenţei pământeşti. Dumnezeu ia în mâinile sale 
cel mai mic moment al vieţii poetului:

 Tu m-ai făcut nemărginit, aceasta este bucuria ta.
 Acest caliciu fragil neîncetat îl goleşti
 şi neîncetat îl umpli din nou cu viaţă proaspătă.

 ... La atingerea nepieritoare a mâinilor tale
 inima mea îşi depăşeşte cuprinsul
 şi se dăruieşte în revărsări de negrăit.

 Nenumăratele daruri, cum le-aş putea cuprinde
 în micile mele mâini ?
 Dar evuri şi evuri trec încă şi tu te reverşi 
necontenit,
 şi mereu mai rămâne loc pentru a fi  umplut.

 In Gitanjali Dumnezeu este identifi cat cu treimea 
idealităţilor omeneşti : lumina, iubirea, muzica. Lumina şi 
muzicasunt cele care energizează iubirea. Iată acest poem 
al luminii care pare a evoca prima dimineaţă a Creaţiei :

Lumină! Lumina mea! Lumină umplând universul,
lumină, sărut al inimii, duioşie a sufl etului, lumină!

Ah! Lumina dansează în miezul vieţii mele!
Iubitule, dragostea mea răsună sub loviturile luminii.

Cerurile se deschid; vântul tresaltă; 
un hohot de râs a străbătut pământul.

... O încântare se răspândeşte din frunză în frunză, 
iubirea mea! O bucurie peste măsură. 
Fluviul cerului şi-a înecat malurile; întregul val de
bucurie se revarsă în afară.

Incă din primele poeme ale Jertfei lirice apare ideea că 
Dumnezeu este muzică şi creează prin muzică. Lumea este 
o ţesătură infi nită a muzicii divine. Poetul este un fragment 
din muzica celestă. Menirea poetului a fost căutarea lui 
Dumnezeu, iar călăuza în această căutare i-a fost cântul :

Cântecele mele te-au căutat de-a lungul întregii mele vieţi. 
Ele m-au călăuzit din poartă în poartă. 
Prin ele, pipăind şi scrutând universul, am simţit în jurul 
meu.
Cântecele mele mi-au fost călăuză în timpul zilei umane
către tainicul tărâm al bucurie  şi al durerii; 
iar acum, către grilajul cărui palat m-au adus pe-nserate,
în timp ce călătoria mea ia sfârşit?
    
Aspiraţia de eliberare metafi zică a hindusului este atingerea 
stării de nondualitate - advaita - şi nemanifestat - avyatka 
- din Unul Primordial. Căci devăratul nostru „sine”, este 
fragment din dumnezeire, Brahman, Sinele Universal :

Propriul meu eu este o temniţă
în care plânge cel pe care l-am închis.
Fără încetare mă  străduiesc să înalţ  zid roată în juru-mi;
şi, în timp ce zi de zi acest zid creşte spre cer, în adâncurile
beznei eu nu mai întrezăresc adevărata mea fi inţă.
Mă mândresc cu acest zid înalt;
şi de teama celei mai mici spărturi, 
eu o astup grabnic cu ţărână şi nisip;
dar având mereu grijă de numele meu,
eu mă depărtez neîncetat de adevărata mea fi inţă.

Despărţit de Dumnezeu din prima zi a lumii, după ce va 
fi  rătăcit prin toate lumile din afară, absoluta certitudine 
a fi inţării sale - poetul o va o dobândi în momentul când 
a închis porţile lumilor străine şi poate să spună: „Tu eşti 
aici”; iar „Tu eşti aici” se confundă cu „eu sunt” :

Timpul călătoriei mele este lung;
calea pe care o am de străbătut este fără sfârşit.
Am ieşit pe aripile primei raze de lumină
şi mi-am   urmat drumul prin singurătăţile lumilor, 
lăsând urma trecerii mele pe atâtea stele. 
Calea cea mai lungă mă apropie cel mai mult de tine
şi modularea cea mai întortocheată este tocmai 
cea care duce la perfecta simplitate a acordului.

Trebuie să rătăcim prin toate lumile din afară 
pentru a ajunge în sfârşit templul cel mai lăuntric.
Lăsat-am ochii să rătăcească departe
înainte de a-i închide şi a spune: Tu eşti aici!
Această întrebare, această aşteptare 
se topeşte în lacrimile a o mie de fl uvii 
şi  se cufundă cu lumea sub valul acestei certitudini : Eu 
sunt.

Această lume este un ecran colorat cu nenumărate icoane 
zugrăvite necurmat ziua şi noaptea pentru a-l tăinui pe 
Dumnezeu: este Mãyã lui Dumnezeu, care nu se confundă 
cu Mãyã înţeleasă ca o iluzie înşelătoare. Ca atare, 
mântuirea, eliberarea realului eu, nu constă în renunţare, 
ci în trăirea tuturor încântărilor ce ni le oferă lumea umană: 
„Nu trăiesc decât pentru că simt respirând în mine viaţa 
cosmică a lucrurilor”. 

Lasă să mai rămână acel puţin din eul meu 
prin care să te pot numi Totul pentru mine.
Lasă să persiste acel puţin din voinţa mea 
prin care să te pot simţi pretutindeni 
şi să vin la tine în toate lucrurile 
şi să-ţi dăruiesc iubirea mea în toate clipele.

Pentru Tagore moartea însemnează sfârşitul călătoriei în 
lume, popas care va fi  urmat de resorbţia în Totalitatea 
Primordială. Iar în momentul plecării, poetul binecuvântează 
şansa de a fi  fost părtaş la condiţia umană, manifestare a 
iubirii divine, exprimare în forme a celui nemărginit : 

Când am să plec de aici, 
acesta să fi e cuvântul meu de despărţire: 
Cea ce am văzut este de neîntrecut.

... M-am jucat în acest palat al infi nitelor forme
şi am întrevăzut pe cel care este fără formă.
Mădularele şi tot trupul meu au tresărit 
la atingerea celui care este de neatins.
Ah! dacă sfârşitul trebuie să vină aici, să vină!- 
acesta este cuvântul meu de plecare.

Acordându-şi lira „după modul etern”, poetul aspiră să 
moară în ceea ce este fără de moarte, unde l-au purtat 
avântatele sale cântece:

Cu un suprem salut, Doamne, 
toată simţirea mea să se îndrepte spre tine 
şi să atingă acea lume la picioarele tale.
Ritmurile cântecelor mele să se îmbine într-un singur acord
şi să se cufunde în oceanul liniştii, cu o suprema închinare.
Asemenea unui stol de păsări călătoare  care zi şi noapte, 
zboară  înapoi spre cuiburile pe care le-au lăsat în munţi, -
viaţa mea, Doamne, să-şi ia zborul spre sălaşul său etern
într-o supremă salutare ! 
   
Iubirea, bucuria de a trăi, moartea înţeleasă ca ieşire din 
individuaţie cu întoarcerea în Marele Unul - acestea sunt 
adevărurile simple, esenţiale constelând universul Jertfei 
lirice.    „Cântând am afl at veşnicia”. Gitanjali este o carte 
imnuri sacre. De altfel de rugăciuni, pentru un altfel de 
mod de a crede: nu religie, ci religiozitate, o religiozitate 
poetică,.

 Aşa cum apare din primul poem, volumul 
Grădinarul este închinat în primul rând dragostei. Întâlnim 
aici cele mai diverse nuanţe psihologice, de la adoraţie la 
chinurile incertitudinii, de la patimă la durerea despărţirii, 
- modulate şi temperate prin nesfârşită înţelegere şi nobleţe 
sufl etească.  Iată, un „dialog” al laudelor ; poetul  exclamă :

Tu eşti nourul serii plutind pe cerul visurilor mele.
Eu te modelez şi te creez după dorurile dragostei mele.
Tu eşti a mea, locuitoarea nemărginitelor mele visuri.
... Tu eşti a mea, locuitoarea visurilor mele nemuritoare.

Şi cuvântul de de mare delicateţe al iubitei:

Inima mea, pasăre a deşertului, şi-a afl at cerul în ochii tăi.
Ei sunt leagănul dimineţii, ei sunt împărăţia stelelor.
Abisul lor îmi soarbe cântecele.
Lasă-mă să plutesc în cerul acesta imens şi singuratic.
Lasă-mă să-i despic norii
şi să-mi desfac aripile în nemărginirea sa însorită.

Lauda femeii capătă accente sublime ; ea este creaţia 
cerului, a omului şi este icoană de adorare pentru întreaga 
natură :

O, femeie, tu nu eşti numai capodopera lui Dumnezeu,
tu eşti şi capodopera oamenilor :
ei te împodobesc cu frumuseţea inimii lor.
Poeţii îţi ţes vălurile cu fi rele de aur ale fanteziei lor ;
pictorii fac nemuritoare forma trupului tău.
... Dorul omului îţi acoperă cu glorie tinereţea.
Tu eşti jumătate-femeie, jumătate-vis.

Delicatul joc al cochetăriei iubitei - nelinişte şi triumf - 
răzbate în numeroase poeme, dar ea gravitează mereu pe 
orbita marilor sensuri:

Mi-eşti drag, iubitul meu. Iartă-mi iubirea.
Tu m-ai prins ca pe o pasăre rătăcită.
Inima mi se zbate aşa de tare că vălul său a căzut.
Acoper-o cu duioşie, iubitul meu, şi iartă-mi iubirea.

... Dacă mă iubeşti, dragul meu, iartă-mi bucuria.
Când inima mea este furată de vârtejul fericirii, 
să nu zâmbeşti primejdioasei mele dăruiri.
Când aşezată pe tronul meu, 
te stăpânesc cu tirania iubirii mele ;
când, asemenea unei zeiţe îţi dăruiesc frumuseţile mele,
îndură-mi mândria, iubitul meu, şi iartă-mi bucuria.

Iar dacă într-o zi vine şi ceasul despărţirii, nobleţea 
sufl etului trebuie să rămână întreagă :

Pace, inima mea, fi e ca ceasul despărţirii să fi e blând ;
să nu fi e o moarte, ci o împlinire.
Să trăim amintirea dragostei noastre
şi durerea să se preschimbe în cântece.
Ultima strângere a mâinilor noastre
să fi e tot aşa de duioasă ca regina nopţii.

George POPA

Rabindranath Tagore*
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Întârzie, frumos sfârşit al dragostei noastre
şi rosteşte-ne în tăcere, ultimele tale cuvinte.
Mă înclin şi ridic lampa pentru a-ţi lumina calea.

Şi totuşi, în ciuda suferinţelor, a incertitudinilor, a neliniştii, 
trebuie să credem în iubire, marea vindecătoare - chiar 
dacă trecătoare - a singurătăţii în lume : ...”Crede în iubire, 
chiar dacă ea este un izvor de durere./ Să nu-ţi închizi 
inima. / ...Inima este făcută pentru a se dărui cu o lacrimă 
şi un cântec, iubita mea. / ... Lotusul vrea mai curând să se 
desfacă în soare / şi să moară, decât să trăiască în mugure 
o veşnică iarnă.” Şi iată invitaţia la simplitate şi pura 
duioşie care conferă adevărul cel nobil şi autentica măreţie 
a dragostei :

Mâinile noastre se înlănţuiesc, ochii noştri se caută.
Aşa incepe istoria inimilor noastre.
... Aceasta iubire dintre mine şi tine este simplă ca un 
cântec.

... Nici un mister dincolo de prezent ; 
nici o năzuinţă spre imposibil ;
pură încântare ; nici o dibuire în adâncul umbrei.
Această iubire dintre mine şi tine este simplă ca un cântec.

Să nu ne rătăcim dincolo de cuvinte, în liniştea veşniciei.
Să nu întindem mâinile spre neantul nădejdilor peste 
putinţă.
Ne este de ajuns că dăruim şi primim.
... Această iubire dintre mine şi tine este simplă ca un 
cântec.

Fascinaţia acelui Dincolo atât de intens invocat în volumul 
Lebăda,  apare şi în Grădinarul, motivaţia acestei atracţii 
fi ind faptul că poetul se simte pe pământ străin într-o ţară 
străină, întemniţat în cercul fi nitudinii  :

Nu izbutesc să-mi afl u odihnă.
Mi-e sete de nemărginire.
Sufl etul meu năzuieşte spre neştiutele depărtări.
O, Mare Dincolo, 
O, chemarea sfâşietoare a fl autului tău !

... O, Mare Denecunoscut, 
O, sfâşietoarea chemare a fl autului tău !
Uit, uit mereu că pretutindeni gratiile sunt închise
în casa unde eu rămân singuratic !

Pe de altă parte, apare însă o impresionantă şi suavă laudă 
adusă Pământului, răbdătoarea noastră mamă, cu duioşia sa 
nemărginită pentru fi ii ei, cu dărnicia în vieţi şi frumuseţe:

O, Pământule, răbdătoarea şi întunecata mea mamă,
bogăţia ta nu este nemărginită.
... Jucăriile pe care tu le închipui pentru copii tăi sunt 
fragile
Tu nu poţi să mulţumeşti nesăţioasele noastre nădejdi ;
... Dar te voi tăgădui eu pentru toate acestea ?
... Sânul tău ne-a hrănit cu viaţă, nu cu nemurire ;
din acest motiv tu veghezi asupra noastră.

De veacuri tu compui armonii de culori şi cântece
şi, totuşi, paradisul nu este încă decât o tristă înseilare.
Creaţiile tale de frumuseţe sunt învăluite de ceţuri de 
lacrimi.
Voi vărsa cântecele mele  în inima ta mută
şi iubirea mea în iubirea ta. Te voi adora prin faptă.
Am văzut duioşia chipului tău şi mi-e dragă ţărâna ta 
de care ne e milă şi ne înduioşează, o, Pământule-
Mamă. 
.
 Zarathustra afi rma că, Dumnezeu - Ahura Mazda 
- fi ind pretutindeni, nu poate fi  închis într-un templu, astfel 
că altarele trebuiesc ridicate în plină natură. Într-un poem 
alegoric, Tagore vorbeşte despre sminteala de a crede că 
poţi întemniţa nemărginirea, pe Dumnezeu. 

... Nu mi-am dat seama de fuga timpului, până în clipa 
când un fulger, lovindu-mi templul, trezi durerea inimii 
mele.
La lumina zilei, lampa deveni palidă şi aproape ruşinată ;
pe perete sculpturile, visuri încremenite şi goale de sens,
părea că se feresc de privirile mele.

Am privit imaginea de pe altar ; am văzut cum zâmbeşte
şi capătă viaţă la contactul însufl eţitor cu Dumnezeu.
Noaptea pe care o întemniţasem 
îşi desfăcu aripile şi fugi în nemărginire.

În nota de melancolie a volumului, poetul meditează la 
marea trecere :

Frate, nimeni nu este veşnic şi nimic nu durează.
Frate, păstrează adevărul acesta în inima ta şi bucură-te.

Alţii ca şi noi au purtat străvechea povară a vieţii ;
alţii asemenea nouă au făcut lunga călătorie.
... Floarea se ofi leşte şi moare ; dar cel care o purta
nu trebuie să-i plângă mere soarta.
Frate, păstrează acest adevăr în sufl et şi bucură-te.

... Frumuseţea ne este dulce, pentru că ea dansează
în acelaşi ritm fugar ca şi viaţa noastră.
... Totul este făcut şi totul este împlinit în Veşnicie.
Dar pământeştile fl ori ale amăgirii 
sunt păstrate mereu proaspete de către moarte. 
Frate, păstrează adevărul acesta în inima ta şi bucură-te.

 Volumul se încheie cu adresarea nostalgică a 
poetului către necunoscutul cititorul de peste un veac. 
Străbate aici,  ideea hindusă a concomitenţei tuturor 
timpurilor:

Cine eşti tu, cititorule, care, mă vei citi după o sută de ani ?
Eu nu pot să-ţi trimit măcar o singură fl oare 
din această coroană de primăvară,
nici o singură rază de aur din norul acela îndepărtat.
Deschide uşile şi priveşte în depărtare.
Din grădina ta înfl orită, culege amintirile parfumate 
ale fl orilor vestejite de acum o sută de ani.
Fie ca să poţi simţi, în bucuria inimii tale, 
bucuria vie care, într-o dimineaţă de primăvară, a cântat,
trimiţându-şi graiul plin de voioşie, dincolo de o sută de 
ani.

 Volumul Fugitiva este în bună parte dedicat 
tot dragostei. Şi aici accentele pasionate şi luminoase 
sunt alternate de nelinişti, îndoieli, întrebări, deznădejde, 
decepţii, despărţiri şi chiar „eterna uitare” - totul urmare 
a efemerităţii lucrurilor omeneşti, a caracterului lor  
fugitiv. Căci, afi rmă poetul, „Cine posedă dragoste fără 
să plătească preţul ?Dar,  în ciuda părăsirii, a despărţirii, 
ceasurile iubirii rămân înscrise în memoria eternităţii 
trecute şi viitoare:

Fără îndoială am să mă opresc uimit
dacă vreodată noi ne vom regăsi într-o viitoare viaţă,
suind în lumina unei alte îndepărtate lumi.
Voi înţelege că ochii tăi, asemenea stelelor dimineţii,
au aparţinut acestui cer noptatic uitat
dintr-o existenţă dispărută.

Da, am să înţeleg că vraja chipului tău se împodobeşte 
încă 
de iradierea pătimaşă a privirii mele
în timpul unei foarte de demult întâlniri,
şi că iubirii mele tu îi datorezi o taină
despre care nu ştim de unde vine.

Pe de altă parte, poetul proclamă : „În iubire ţelul nu este 
durerea sau bucuria:

Iubire, tu mi-ai colorat gândurile şi visurile
cu ultimele răsfrângeri ale gloriei tale,
tu ai transfi gurat viaţa mea 
cu frumuseţea viitoare a morţii mele.

Aşa cum apusul de soare ne face
să întrezărim puţin din paradis,
tu ai schimbat durerea mea într-un extaz suprem.
Prin vraja ta, Iubire,
viaţa şi moartea au devenit pentru mine, 
una şi aceeaşi nemărginită  uimire !

Căci, printre incertitudini, deziluzii şi lacrimi, se interpun 
gesturi de infi nită duioşie şi nobleţe sufl etească. Iată suavul 
cuvânt de  dăruire al iubitei, care îşi recunoaşte drept sfântă 
menire să creeze din nou fi ecare dimineaţă pentru cel drag :
 
Ţie m-am dăruit întreagă. Nu am păstrat decât un simplu 
văl.
El este atât de subţire 
că tu zâmbeşti în taină, iar eu simt o undă de  ruşine.
Adierile primăverii îl fl utură ;
până şi bătăile inimii mele fac să-i tremure pliurile 
aşa cum un val mişcă spuma mării.

Nu mă certa, iubirea mea,
că m-am ascuns sub ceţurile acestui văl.
Şovăirea  mea nu-i prefăcătorie, 
ci fi rava tulpină care poartă fl oarea devoţiunii mele
pentru a se înclina înaintea ta cu reţinute graţii.

Şi iată cuvântul poetului, sacralizat de slăvirea iubitei, la 
atingerea degetelor căreia inima sa „atinge crestele ultime 
ale simţirii” :

M-ai slăvit prin iubirea ta,
eu care sunt un om în mijlocul atâtor alţii. 
... Priviri indiferente se încrucişează cu mine prin pieţe ;

acei oameni nu ştiu că trupul meu a devenit 
preţios 
sub mângâierile tale ; nu ştiu că eu port în mine sărutul tău
aşa cum soarele poartă în el acel sigiliu dumnezeiesc
care l-a aprins cu o văpaie de nestins ! 

Primul poem al volumului dezvoltă însă o altă faţă, cea 
metafi zică, a Fugitivei. Veşnica „fugară” este aici devenirea 
eternă :

Tu luneci în umbră, o, Fugitivă, a cărei imaterială prezenţă 
lasă în urma sa o dâră luminoasă !
Inima ta este pierdută pentru Iubitul 
care te cheamă din infi nitele sale singurătăţi...

... Tu smulgi din adâncul abisurilor morţii 
toată viaţa ce a fost 
şi dacă vreo oboseală te-ar opri dintr-odată, 
universul ar  înceta să mai existe.

Ritmul acestor paşi nevăzuţi mă încântă !... 
Psalmul valurilor scurse vibrează în mine ! 
Tu mă porţi din lume în lume, din aparenţă în aparenţă, 
şi eu învăţ bucurii, dureri şi cântece.

 Într-un alt poem Tagore face elogiul mişcării 
universale, inspirată de zborul unui stol de păsări la apus de 
soare: „Această fugă printre lucrurile nemişcate însufl eţeşte 
dintr-odată în ele mişcarea... Îmi închipui munţi şi păduri 
zburând prin epoci ; îmi închipui că din noapte renaşte 
lumina la fi ecare întâlnire cu o stea... Simt în mine avântul 
unei păsări călătoare ; el îşi face drum dincolo de viaţă 
şi moarte, în vreme ce lumea noastră neliniştită goneşte 
neîncetat în infi nitul fără hotare.”
 În ultimele poeme din Fugitiva apare, în 
cadrul viziunii unităţii universale, - esenţială universului 
tagorean - ideea contemporaneităţii tuturor timpilor ca o 
contrapondere a iubirii fugare : „Îmi imaginez că am trăit 
deja în infi nitul lucrurilor acestei lumi, şi că acestui infi nit 
i-am  dăruit  iubirile  şi  durerile  mele... Cred,  Pământule,  
că ţi-am aparţinut în epoci îndepărtate, cu mult timp 
înaintea naşterii mele. Din acest motiv oare, când licăririle 
toamnei lunecă pe câmpiile de orez îmi amintesc de intima 
noastră comuniune? Din acest motiv, aud eu încă ecoul 
vocilor prietenoase care-mi răspund din pragul unui trecut 
tainic?” Şi, în spiritul ideii indiene a eternei întoarceri, 
poetul se adresează iubitei :

Mi se pare în astă seară, iubita mea,
că prin nenumăratele lumi în care am trăit, 
noi am lăsat amintirea unirii noastre. 
Când citesc legendele vechi inspirate din patimi stinse 
astăzi, 
mi se pare că odinioară tu şi eu am făcut una, 
şi că amintirea ne revine odată cu amintirea timpilor. 
... Inimile noastre rămân veşnic tinere 
în bătrâneţea epocilor, 
şi universul întreg devine astfel martorul dragostei noastre 
!

Căci, afi rmă Tagore, trecutul nu moare, nimic nu se pierde 
din ceea ce a fost : „El rescrie istoria strămoşilor noştri 
pe frunzele imponderabile ale vieţilor noastre. Prezentul 
neliniştit vorbeşte cu glasul tău din pragul liniştii sale.”
 În repetate rânduri, dar mai cu seamă către fi nele 
volumului, poetul reia ideea apartenenţei sale, singur sau 
alături de iubită sa - întregii veşnicii trecute şi viitoare, 
începând  din prima zi a creaţiei. Trecutul se afl ă înscris în 
prezentul vieţilor noastre:

Ridică-te, Trecut fără început !
... Tu nu ai murit, dar rămâi tainic.
Şi totuşi am simţit lunecând în fi inţa mea paşii tăi  magici
şi uneori te-am ghicit în sufl etul unor ore.

Căci tu nu pierzi nimic din ceea ce a fost !
Tu scrii din nou istoria bunilor noştri
pe frunzele imponderabile ale vieţilor noastre ;
îţi aminteşti nume uitate ;
Prezentul neliniştit vorbeşte cu glasul tău
din pragul tăcerii tale !

La plecarea din această lume, prin iubirea şi cântecele sale, 
poetul va lăsa  pământului ecouri ale sufl etului său, care 
vor avea darul să sporească frumuseţea lumii şi iubirea 
omului pentru viaţa de aici :

Inima mea va lăsa puţin din nuanţele sale
în toate alcătuirile tale, o, Pământule,
atunci când te voi fi  părăsit.
Câteva ecouri din sufl etul meu se vor adăuga 
la armonia anotimpurilor tale ;
... În zile viitoare, când vara va izbucni
în grădina îndrăgostiţilor,
ei nu vor şti că fl orile boschetelor lor
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împrumută o mai vie frumuseţe din cântecele 
mele,

nici că iubirea lor pentru această lume
sporeşte din iubirea mea.

Lauda naturii atât de pasionat îndrăgită, capătă accente 
sublime : 

Tu eşti felurită la nesfârşit în exuberanţa universului, 
Doamnă cu multiple măreţii !
Calea ta este semănată cu lumini,
atingerea ta face să se nască fl ori, 
trena rochiei tale mătură un dans de stele,
şi muzicile tale cu note felurite îşi afl ă ecoul 
prin lumile fără număr !

Iată invocarea Primăverii chemată să învingă rămânerea pe 
loc şi moartea :

Amant îndrăzneţ al naturii, o, Prier,
fă să gâfâie inima pădurilor în strădania de a se exprima !
Vino în sufl uri de nelinişte
acolo unde fl orile se desfac printre frunzele noi !
Rupe ca o revoltă luminoasă veghea nocturnă,
şi sub pământ anunţă-le viitoarea eliberare
seminţelor întemniţate !

În trei poeme fi nale, invocarea lui Dumnezeu, înţeles ca  
principiu afl at deasupra zeilor, începând cu Indra, este 
menită să exorcizeze suferinţele, amărăciunile, tristeţea 
: La capătul zilei umane, poetul „întoarce privirea spre 
Marele său Iubit” :

Voi părăsi ceea ce trebuie să părăsesc ;
Şi ceea ce trebuie să port voi purta.
Numai să fi u lăsat să merg aproape de Tine, 
o,  Dragul meu, o, Iubitul meu !
Coboară din când în când din tronul Tău
şi vino să te amesteci cu plăcerile, 
dar şi cu durerile noastre ;
ascunde-Te în toate formele, în toate bucuriile,
în iubirea şi în sufl etul meu - şi acolo, cântă !
O, Dragul meu, o Prea-Iubitul meu, o, Unicul meu !

 Denumirea volumului Coşul cu fructe este un 
simbol al culegerii: puţinul dar pe care îl poate face poetul 
în schimbul mereu prea multului primit de la divinitate: 
„Porunceşte, şi eu voi culege toate fructele mele / pentru a 
ţi le aduce  în coşuri pline în grădina ta. / ... Căci anotimpul 
devine greu de splendoare.”
 Una din marile deschideri vizionare ale cărţii 
priveşte  rolul demiurgic acordat poetului : Tu ai creat 
acest pământ şi l-ai umplut  / cu umbrele sale de fulgere 
luminoase. / Apoi te-ai odihnit, şi m-ai lăsat, singur cu 
mâinile mele, / în această ţărână pentru a recrea cerul 
tău.”
 Astfel, Coşul cu fructe desfăşoară o 
fenomenologie a creaţiei Dumnezeu-poet-lume în dublu 
curent, de o sublimitate, de o altitudine metafi zică pe care o 
mai întâlnim  doar în gândirea Maestrului Eckhart. Este cel 
mai înalt rol care i s-a acordat vreodată poetului în creaţia 
universală.. Divinitatea intră în lumea omului pe poarta 
cuvântului poetic. Întreaga existenţă este re-creată de poet.
 Tagore celebrează simplitatea modului de a 
înfăptui a lui Dumnezeu, deşi acţionează ca un miracol.

Nu, nu-ţi stă în putere să faci să se deschidă mugurele.
Scutură-l, loveşte-l : nu vei avea puterea de a-l desface.
... Tu îi sfâşii petalele şi le arunci în ţărână.
Dar nici o culoare nu se arată, şi nici o mireasmă.
Ah ! nu-ţi este dat să-l faci să-nfl orească.
Dar cel care face să se învoalte fl oarea lucrează aşa de 
simplu. 
El aruncă spre ea o privire, şi seva vieţii curge prin vinele 
sale.
La sufl ul său, fl oarea îşi desface aripile 
şi se leagănă în voia vântului.
Ca un dor al inimii, culoarea sa izbucneşte,
şi parfumul sau trădează o dulce taină.
Cel care face să se deschidă fl oarea, o face aşa de simplu !

Centru al comuniunii universale, începând cu divinitatea, 
poetul comunică de asemenea atât cu lumina cât şi cu 
noaptea: 

Zidul se întredeschide, lumina, râs dumnezeiesc, îl străbate.
Victorie, o, Lumină ! Străpunsă este inima nopţii !
Cu sabia ta de fl acără taie în miezul său nodul îndoielilor
şi al dorinţelor nesigure !

Victorie ! Aleargă, o, Tu, cea de neînvins !
Aleargă, Tu care eşti teribilă în albul tău fără prihană !
... Moartea agonizează într-o arteziană de splendoare !

Întreg universul cântă şi se încântă, palpită în inima 

poetului : 

Simt că toate stelele palpită în mine.
Lumea ţâşneşte în viaţa mea ca o apă curgătoare.
Florile se vor desface în fi inţa mea. Simt că toate stelele 
palpită în mine.
Lumea ţâşneşte în viaţa mea ca o apă curgătoare.
Florile se vor desface în fi inţa mea.
Toată primăvara priveliştilor şi a râurilor 
suie ca o tămâie în inima mea,
şi sufl ul tuturor lucrurilor cântă în gândurile mele ca un 
fl aut.

Iată această înaripată laudă a mişcării,  a dinamicii 
universale:

O, valurile, valurile care devorează cerul, 
scânteind de lumină, de viaţă dansantă ; 
valurile unei maree de bucurie, etern săltătoare. 

Stelele sunt legănate de ele, 
şi gândurile de toate nuanţele sunt aspirate 
din străfundul abisului şi răspândite pe malurile vieţii.

Naşterea şi moartea se înalţă şi iar coboară cu ritmul lor, 
iar pasărea mării care-mi bântuie sufl etul 
îşi deschide aripile pentru a-şi striga uimirea sa. 

 Laude de o sublimitate spirituală departe de orice 
erotism sunt dedicate şi în acest volum femeii. Căci femeia 
incarnează misterul creaţiei, incarnează pe însuşi Unul cel 
Veşnic.: „Tu ai venit pentru o clipă alături de mine, / şi m-ai 
făcut să simt marea taină a femeii, / care palpită în însăşi 
inima creaţiei.” Căci femeia... „este cea care întoarce 
mereu la Dumnezeu / valurile pătimaşe ale duioşiei sale. 
/ Ea este frumseţea pururea proaspătă şi tinereţea naturii  
/ Şi în ea s-a incarnat Unicul şi Eternul pentru a ţâşni / 
într-o bucurie care nu mai poate fi  potolită /şi se învoaltă în 
durerea iubirii.” Eternul feminin a transfi gurat şi gândurile 
lui Dumnezeu atunci când a creat-o şi a pus bucuria, 
luminile cerului, fl orile, culorile toate şi toate armoniile 
lumii să se întreacă pentru a modela această minune a 
Creaţiei :

Bucuria a alergat din toate colţurile lumii
pentru ca să-i modeleze trupul.
Luminile cerului au sărutat-o şi iar au sărutat-o
până au trezit-o la viaţă.
Prea grăbitele fl ori  ale verii au palpitat în sânul ei,
şi graiurile apelor şi ale zefi rilor cântă în mişcările sale.
Culorile arzătoare ale norilor şi codrilor au izbucnit în 
viaţa sa 
şi toate armoniile lucrurilor i-au mângâiat formele
  spre a le da tiparul frumuseţii.

În ce priveşte moartea, Tagore o consideră o Viaţă afl ată în 
miezul vieţii de aici:

Într-o zi am să întâlnesc Viaţa în mine,
bucuria care se ascunde în viaţa mea. 
Am întâlnit-o din când în când prin străfulgerări,
şi sufl ul său şovăitor, ajungând până la mine,
mi-a parfumat pentru o clipă gândurile.

Într-o zi, voi întâlni-o în afara mea,
bucuria care sălăşluieşte înapoia ecranului luminii 
- voi fi  în singurătatea din adâncuri, unde lucrurile toate 
sunt văzute ca prin creatorul lor.

 În acest joc al alternanţei - viaţă/moarte, jucat cu 
el însuşi, Dumnezeu pierde şi câştigă în acelaşi timp. Căci 
totul are semnifi caţie divină :

Am sărutat această lume cu ochii şi mădularele mele.
Cu falduri fără număr, am înfăşurat-o întreagă în 
inimă; 
am vărsat pe zilele şi nopţile sale atâtea gânduri,
că lumea şi viaţa mea de mult sunt una 
- şi îmi iubesc viaţa pentru că ador lumina cerului
care este toată în mine.

Dacă a părăsi această lume este o realitate
tot aşa de puternică  precum şi aceea de a o iubi,
- atunci trebuie să fi e un înţeles 
în a te întâlni şi a te despărţi de viaţă.
Şi dacă iubirea ar trebuie să fi e dezamăgită de moarte,
viermele unei asemenea deziluzii ar roade în tot ce există, 
şi stelele înseşi s-ar ofi li şi le-ar cuprinde întunericul.

 Volumul de poeme Lebăda poate fi  considerat 
culminaţia liricii metafi zice a lui Rabindranath Tagore. 
În această culegere regăsim leitmotivele gândiri hinduse: 
ciclicitatea cosmică (creaţie-distrugere-recrearea din 
nou a lumii), contemporaneitatea timpilor, panteismul, 
metemsomatoza (samsãra), informaţia înnăscută 

(samskãra), iubirea, înţeleasă ca energie spirituală de 
fraternizare universală. Aici sufl ul liric cosmic, obişnuit 
poeziei lui Tagore, capătă solemnitate de primordialitate. 
Tot ceea ce are loc aici se desfăşoară în gesturi sublime şi 
în exprimări sublime.
 Ideea-forţă principală, vectorul care străbate  
discursul poetic şi poartă întreg mesajul metafi zic este cel 
al Noului, al necesităţii ontologice absolute a mersului 
ca primenire necurmată având mereu în faţă Înaintele, 
Deschisul, Necunoscutul, fără de care existenţa, lucrurile 
ar fi  supuse îngheţării ireversibile ceea ce ar însemna 
adevărata moarte. 
 Încă din primul poem este evocat şi slăvit zeul 
distrugerii şi al creaţiei, Rudra - „Dragul meu Nou”, 
„Pururea verde”, „Eternă Tinereţe”, „Viaţă-fără-de-
moarte”, - frenezie, uragan al veşnicei eliberări de nefasta 
rămânere pe loc : 

O, Noul meu ! O lucru nepârguit !
Pururea verde ! Nesăbuit !
Trimite dintr-odată în viaţă toţi aceşti morţi pe jumătate !
Lumina dimineţii este roşie din cauza beţiei.
Să strige oamenii împotriva ta cum le place,
Azvârle departe cearta şi fă să danseze foarte înalt
Frumoasa ta coadă de pasăre !
Vino strălucitorul meu, tânărul meu, Noul meu !

... Altarul Zeiţei-în-lanţuri va rămâne pururi neatins ?
Nu, vino, Frenezie sfărâmând toate zăgazurile !
Uragan care nu poate fi  călăuzit ! 
Desfăşoară drapelul victoriei
Şi acoperind cerul cu râsul tău nebun, 
Scoate enormele greşeli de calcul
Din dăsaga Zeului Cerşetor fără calcul !
Vino, dragul meu Nebun, vino scumpul meu uituc
Şi niciodată pârguit !

Marea nelinişte, afi rmă Tagore, nu este cea a trecerii, 
a suferinţei şi a morţii, a faptului de a fi  fost aruncaţi în 
viaţă, cum are loc pentru existenţialistul Martin Heidegger, 
ci acea a lipsei de mişcare, de schimbare, teama că vocea 
chemării Înaintelui ar putea amuţi. Elogiul mişcării capătă 
accente de o mare tensiune dramatică şi triumfală totodată : 

Atâta vreme cât eu rămân inert, nemişcat
... Nu fac decât să devorez această lume
În fi rmituri, la fel ca o insectă. ... Viaţa
Îmbătrânită, albită printre iernile îndoielii
Stă încovoiată sub greul unei nelinişti.

Dar dacă merg şi alerg în torentul mişcării
Cu întregul cuprins al acestei lumi, 
Având veşmintele sfâşiate, zdrenţuite, 
Atunci feluritele poveri ale suferinţei se risipesc, 
Devin curat, scăldându-mă în fl uviul mersului
Şi beau licoarea nemuritoare a mersului.
Tinereţea mea este trezită la o nouă viaţă,
Ea reîntinereşte în fi ece clipă.

Lauda Tinereţii ca stare eternă condiţionând reînnoirea, 
goana către necunoscut, revine în repetate rânduri :

O, tinereţea mea !... sfâşie plasa de iluzie a vârstei !
Flacăra ta strălucitoare şi asemenea unei săbii
Să străpungă inima vârstei ! Fă să se învolate 
Floarea nemuririi mereu reînnoită sub noi lumini ! 
Treci din lume în lume ! 
... Focul care se înalţă mereu, 
Acesta este simbolul tău, Poetule !
Şi soarele-şi descoperă propriul său chip
Privind în ochii tăi divini : o, tinereţa mea !

Poetul îşi împlineşte opera cu ajutorul eternei sale tinereţi.:

„Sunt aici - pe tărâmul Eternităţii, 
Eu, Tinereţea ta, foarte eternă !
... Vino, Iubitul meu, depăşeşte drumul obositor al anilor
 şi apoi marea poartă a morţii !
... Visurile ca o coardă prea tare întinsă se vor rupe,  
Nădejdile în fărâme cu pulberea se vor amesteca,  
Numai eu, Tinereţea ta, sunt fără moarte
Şi întâlnirile repetate dintre tine şi mine
Pe unul şi celălalt ţărm ai vieţii.”

 La începuturi Dumnezeu mergea alături de noi, 
dar la un moment dat - poetul nu ştie de ce, - el s-a depărtat 
de creaţia sa, „dincolo de cortina nopţii”, s-a despărţit de 
poet care s-a născut odată cu dimineaţa creaţiei, astfel că 
Dumnezeu s-a îndepărtat în necunoscut şi de atunci poetul 
îl caută mereu înfrigurat: „Într-o dimineaţă îndepărtată 
uitată am ştiut să Te ating, / Şi de atunci Te-am pierdut în 
noapte. / De atunci - în tristeţea şi orbirea mea de Tine mă 
apropii, / Şi pe Tine vreau să Te câştig. 

Deşi poetul nu-l vede pe Dumnezeu, pentru că nu se afl ă în 
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faţa lui, El sălăşluieşte „în inima profundă” a oricărui poet:

Eu sunt călător în necunoscut, aceasta este bucuria mea !
.. Am semnat contract cu El pentru eternitate.
... Chipul ascuns al Prea-Iubitului ascuns rămâne,
Inima mă doare de aşteptare.
Unde, sub ce minunată formă întâlni-voi pe Necunoscutul 
meu,
Traversând care ocean ? O, denegrăit noutate!

Dumnezeu i-a dăruit poetului harul de a crea cântul care 
îl „eliberează de fi ece moarte”. Ca un semn de iubire, 
Dumnezeu scrie numele poetului pe chipul primăverii 
multiplicat în izbucnirea fl orală şi a  frunzişului : „Am 
privit la întâmplare, / Şi am descoperit că tu scriseseşi pe 
toate fl orile şi frunzele primăverii / Numele meu, numele 
prin care Tu mă numeşti cu dragoste ! / Dintr-odată mai 
multe note din cântecul meu îşi luară zborul / Spre cântecul 
Tău.” Ca un răspuns, s-a născut cântul poetului care se 
confundă cu cel divin : „Prin cântecele Tale ! / Mi se părea 
că numai viaţa mea / Umplea lumea Ta de muzică !”
 Pe fondul dezlănţuitului dinamism al devenirii, 
Tagore evocă fi gura poetului, care este cel ce trăieşte 
fervoarea şi, în acelaşi timp, neliniştea creaţiei şi se 
contopeşte cu elanul făuritor cosmic: Adresându-se 
divinităţii, poetul aminteşte acesteia acea contopire 
creatoare care a început din eternitate:

Din eră în eră noi am mers,
Trecând prin tăcute metamorfoze ;
Din frumuseţe în frumuseţe, din viaţă în viaţă, 
De la noapte la zi, noi am mers cheltuind în daruri şi daruri
Toate economiile noastre, comorile noastre.

Poetul se confundă cu mişcarea universală, cu Marele Poet 
Creator al lumii întru purifi care, căci rămânând inert, viaţa 
îmbătrâneşte copleşită de iarna îndoielilor şi plecată sub 
greutatea unor preocupări fără iradiere. 

Dar dacă merg şi curg în torentul mişcării 
 cu toate lucrurile lumii... 
Devin curat, scăldându-mă în undele mersului 
Şi beau licoarea nemuritoare a mersului. 
Tinereţea mea se trezeşte la o nouă viaţă 
Şi reîntinereşte cu fi ecare clipă !
... Marele cer este plin de veselul cânt al mersului.
O, tu, sufl etul meu, Dumnezeul-Poet al lumii cântă cu tine
 şi soarele, luna, stelele cântă în jur !
  
Este deosebit de semnifi cativă o idee capitală fecundă 
: forma face posibilă existenţa în ordinea umană, atât a 
lucrurilor cât şi a visurilor şi gândurilor omului, inclusiv 
lupta spiritului : 

Enorma bogăţie a lucrurilor din univers,
... Nenumărate visuri nezărite şi nedesluşite doruri ale 
omului
Se trezesc la chemarea lucrurilor înnebunite de nevoia unei 
forme
... Visuri fără glas şi fără astâmpăr
Îşi caută pătimaş ţărmul întrupării lor
Încercând să scape din abisul Informului, 
Ele se silesc să dobândească vreun chip de pe pământ : 
Piatră sau trunchi de copac sau altă înfăţişare,
Numai să ajungă puţin pe pământ !
Lupta dură spiritului capătă de asemenea formă în lucruri,
Masă peste masă el a zidit cetatea,
Care nu este numai case, nu numai pietre şi cărămizi,
Ci capătul mareei informului către forme ! O, lucruri ! 

Lucrurile universului - care au deja o formă - intră într-
un dans sălbatic, dionisiac, plutind prin spaţii. Din ele 
pleacă o energie care le impulsionează către o nouă 
formă, transfi gurată, cea a poeziei, şi în acest scop ele 
trezesc visurile şi dorurile omului spre idealitate. Este deci 
deosebit de subtilă şi cu totul nouă această idee a faptului 
că dorinţa de idealitate poetică a lucrurilor însufl eţeşte 
aceeaşi năzuinţă a creatorului de poezie.
 Lucrurile vor tinde mai departe către o altă 
metaforizare poetică, vor intra într-un nou dans sălbatic 
care să reaprindă visurile de frumos şi sublim ale poeţilor: 

Tot astfel vocile trecutului neauzite şi fără sălaş
Plutesc într-un şopotit tainic din hăuri în hăuri,
Ating and ţărm după ţărm de omenire,
Ele îşi caută glasul în glasul meu.
Aceşti pelerini-fără-lumină către sanctuarul Zilei
Călătoresc fără-ncetare; atingerea tăcută unul de altul
Atrage armate de gânduri nicicând spuse
În afara peşterilor sufl etului meu ;
Şi gândurile mele se cufundă grabnic
În marele deşert al nedesluşitului
Împinse de nepotolita sete a unei Forme.

Eu  nu ştiu ce sunt ele,

Nici clipa şi nici locul pe unde vor străbate acest pustiu,
În ce creaţie viitoare  întrezărită 
Îşi vor afl a forma potrivită sub lumină ! 
Nici dacă cineva îşi va aminti atunci că ele au plecat astăzi
 din inima mea.
Dar un poet îşi va făuri din ele propriile sale gânduri, 
 un pictor le va pune pe pânză, un arhitect le va 
clădi,
Va fi  turnul unei case împărăteşti pe care nici o ţară
 n-a văzut-o vreodată.
Cât despre noi, ce putem face decât să însemnăm locul
Prin altarul nostru de jertfă, mereu nedesăvîrşit ?

Poetul celebrează în cânturile sale până şi pe cele mai umile 
lucruri, şi gesturile cele mai simple ale naturii, toate fi ind 
participante la armonia universală: „Am zugrăvit lumea 
veşniciei pe umila pânză a clipelor”. Versuri înaripate sunt 
închinate  de către Tagore Pământului-Mamă al tuturor 
formelor şi lucrurilor, efortului său creator: „Pământule-
Mamă, de câte milioane de ani /De umilinţă, de pregătire 
avut-ai nevoie / Pentru a face să se desfacă mugurii 
fragilei fl ori Mãdhavi ! / Această incarnare  a bucuriei 
stătea culcată şi-ascunsă / De-a lungul veşniciilor, în inima 
Nezăritului.”
 Pământul caută iubirea poetului, căci fără această 
iubire ţărâna nu şi-ar fi  putut dezvălui toate comorile sale. 
Dar, fapt şi mai semnifi cativ, cerul însuşi a căutat prin 
abisuri şi abisuri cu toate lămpile stelelor iubirea poetului. 

Frate, ştii tu unde e cerul? Nimeni nu a cunoscut menirea 
sa! 
El nu are început şi nici sfârşit. Am străbătut hăurile 
acestui cer şi am fost un biet om absent !
Dar în sfârşit, ca un fruct al unor merite  din vremi de 
demult,
Eu m-am născut astăzi - un om al pământului
Cel de rând - din ţărână ;
Şi abia atunci am răscumpărat tot cerul
Cu trupul meu, cu iubirea mea şi  duioşiile mele,
Cu inima mea neliniştită,
... cu harul meu, cu bucuriile şi durerile mele.
Pe valurile mişcătoare ale vieţii şi ale morţii mele,
Cerul fără culori se joacă mereu cu mereu înnoite culori.

Poetul, este cel aşteptat de pământ şi cer pentru ca iubirea 
lui să releve ambelor tărâmuri ascunsa lor frumuseţe. Mai  
mult, menirea poetului este de a crea cerul cu ajutorul 
pământului:

Tu nu ai făcut decât să creezi această lume pământeană
        cu lumină şi întuneric.
Şi tu m-ai aşezat în miezul ei cu mâinele goale,
Şi tu râzi înapoia cortinei vidului
Căci tu mi-ai dat marea îndatorire să creez cu pământul              
   cerul tău !
Poetul este necesar pentru autocunoaşterea lui Dumnezeu - 
în viaţă şi în moarte. 

Când Tu erai singur, dăruit Ţie-însuţi
Atunci Tu nu descoperiseşi adevăratul Tu-însuţi.
... Eu am venit, somnul Tău a luat sfârşit.
Florării de bucurie şi lumină au umplut goluri şi goluri.
Tu m-ai făcut să mă învoalt în muguri şi corole
M-ai legănat în leagănul nenumăratei Frumuseţi,
M-ai împrăştiat în stele, apoi m-ai cules în sânul Tău,
M-ai ascuns o vreme în moarte
Pentru a te bucura că mă afl i din nou sub o nouă formă !
... Tu ai tremurat la atingerea mea,
Tu ai simţit astfel atingerea de Tine-însuţi, cel adevărat !

 Plenitudinea divinităţii se hrăneşte neîncetat din 
cânturile poetului :

Din viaţa în viaţă lotusul meu îşi desface corola 
În lacul sufl etului Tău;
Din acest motiv sorii se rotesc în jurul lotusului
Pierdut de sine în încântarea sa !
Tot universul este o izbucnire luminoasă, 
 şi umple palma ta divină,
Cerul Tău  timid caută mereu micul meu cer ascuns,
Şi petală după petală, el îşi deschide mugurul iubirii mele. 
      
 Fiecare secvenţă în ciclicitatea infi nită a 
succesiunilor de vieţi, elanul care le străbate este atracţia 
unui Dincolo,  atracţie şi zbor  metaforizate de simbolul 
lebedei, cel care dă şi numele volumului. Setea nebună 
de transcendere cuprinde însăşi natura, cosmosul însuşi. 
Lebedele, păsări prin excelenţă ale misterului, împrumută 
aripile lor fi ecărui lucru pentru a trece de cealaltă parte, 
pentru că „aici în această apăsătoare comedie de bucurii 
şi chinuri... rezerva de adevăr s-a istovit.” 
 
Dintr-odată la această oră şi în cerul serii
Pe vastul abis, izbucnirea, - fulgerul sunetului
Care lunecă aerian de la un capăt la altul :O, nour de 

Lebede !
Aripile voastre îmbătate de duhul furtunii
Supuneau cerul cu râsul lor voios şi sălbatic
Şi trezeau valuri de uimire în oceanul văzduhului !

... Se părea că mesajul aripilor 
Pentru o clipă aducea o sete nebună de mişcare
În inima munţilor mereu neclătinaţi.
Colinele deveneau nouri plutind fără ţintă prin Baiçakh,
Şirurile de arbori îşi smulgeau rădăcinile
Şi se pierdeau în căutarea limitelor lor în ceruri,
Întinzându-şi de asemenea aripile pe urmele sunetului.
Visul serii se sfărâma, 
Se năştea un dor adânc, un dor de moarte către dincolo !
Prin voi sufl etul lumii retrimitea strigătul în toate părţile : 
 Nu aici !nu aici ! undeva în altă parte !

... Aud chemări după chemări ale omului, 
 plecate pe căi nevăzute
Din trecutul adânc până în viitorul ce nu s-a născut încă.
Astfel aud în inima mea zburând cu tot stolul înaripat
Acel sufl et, acea pasăre fără lăcaş
Ce zi şi noapte, pe lumină şi beznă,
De la un ţărm cunoscut la altul neştiut, aleargă !
Tot golul e umplut de Cosmosul înaripat 
 şi de cântul său unic:
Nu aici ! nu aici ! în altă parte ! aiurea !

 În poemul fi nal al volumului Lebăda Tagore 
invocă din nou pe Rudra cel Teribil. Călătorule, se adresează 
poetul lui însuşi şi oricărui om în general, urmează muzica 
triumfală a Zeului care te poartă departe, foarte departe. 
Lasă-te în voia vârtejului unui mers veşnic. Eliberează-te 
de sclavia înlănţuirilor samsãrice, a ciclurilor de vieţi, şi 
depăşeşte orice hotar până Dincolo, înfruntând şi dorind 
totodată primejdiile. Dar, încă odată, acel Dincolo 
nu este moartea. Poetul sfi dează moartea spunând : „Eu 
sunt mai adevărat dacât tine”, şi acest lucru pentru credinţa 
că adevărată este Eterna Unitate. „Eu te-am învins zi de zi 
în viaţă”. Şi iarăşi revine ideea fundamentală acea a unei 
justiţii cosmice care nu poate îngădui moartea înţeleasă ca 
distrugere defi nitivă :

Dacă nemurirea nu ar fi  cucerită în inima adâncă a morţii,
... Atunci de ce ar mai fi  aceste armate de rătăcitori, 
Sub ce impuls plin de nădejde ar fugi ei spre neant
Dispărând ca puzderia de stele în faţa luminii dimineţii ?
Fluviul de sânge al eroilor şi valul de lacrimi al mamelor 
vor fi  pierdute pe pământ, 
 iar cerul nu va fi  câştigat în schimb ?
Eternul Socotitor nu se va gândi oare să plătească 
 această enormă încărcătură de datorii ?
... Şi când omenirea va fi  sfărâmat jugul 
acestui univers perisabil 
învingând suferinţa-i atroce şi moartea sa,
Gloria Divinităţii nu se va manifesta 
    pentru a justifi ca toate aceste lucruri ?

Astfel „acest joc de-a forma”, care constituie esenţa vieţii 
umane, trebuie să ia sfârşit. Finitudinea va fi  depăşită spre 
sublim, spre infi nitudine. Şi în Ziua cea Nouă poetul va 
cânta în prezenţa lui Dumnezeu, - acea prezenţă care a fost 
şi este tovarăşa de întotdeauna a poetului umplând întreg 
universul încă din zorii Creaţiei.
 Dumnezeu se afl ă în toate - în viaţă şi în 
vieţile dincolo de moarte, în Marele Necunoscut. Or, 
cum necunoscutul este nemărginit şi  se autocreează, 
izvorăşte neîncetat din mers, acesta este motivul pentru 
care Divinitatea rămâne pururea imposibil de captat în 
cunoaştere. Dar şi mersul nostru din viaţă în viaţă de-a 
lungul veşniciei, în căutarea Divinităţii şi, prin aceasta,  în 
căutarea de noi înşine, este fără oprire. Aceasta este sublima 
fenomenologie a Fiinţei care se primeneşte mereu, spre 
cea mai înaltă împlinire, din mers în Marele Râu universal, 
- în Dumnezeu.
 Prin Rabindranath Tagore, fi gură augustă de 
profet, cu aură de mister şi infi nită blândeţe,  generoasa 
Indie a dăruit lumii  o lirică inegalabilă în ce priveşte 
puritatea inimii, nobleţea sufl etească, înariparea cugetării. 
Lectura poemelor sale este o bucurie mereu reîncepută, 
la nota sublimă cea mai înaltă a spiritualităţii. Poetul ne 
îndeamnă : „Să luăm cu asalt cerul albastru ; să ne însuşim 
spaţiul ca pe o pradă pentru zborul nostru. Râsul pluteşte 
în aer ca o spumă pe apă. Prieteni, să cheltuim dimineaţa 
noastră în cântece... la nota cea mai înaltă a harfei.”

Comentariu și traducere: 
George POPA

Iași, 2011
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lor.
De partea eleşteului grilajul templului lui Shiva 
era deschis
şi adoratorul îşi începuse cântările.
Cu vasul pe genunchi tu mulgeai vaca.
Eu rămâneam în picioare cu ulciorul meu gol.

Nu m-am apropiat de tine.
Ziua se trezea cu sunetul gongului în templu.
Praful se ridica pe drum sub copitele cirezii.
Femeile se întorceau la râu 
purtând pe şoldurile lor ulcioarele care gâlgâiau.
Brăţările tale sunau şi spuma laptelui 
dădea afară din vasul tău.
Dimineaţa se scurse, iar eu nu m-am apropiat de 
tine.

   *

Mâinile noastre se înlănţuiesc, ochii noştri se 
caută.
Aşa începe istoria inimilor noastre.
Este o noapte de martie luminată de lună ; 
un parfum suav pluteşte în aer.
Flautul meu zace părăsit pe pământ 
şi ghirlanda ta de flori este neterminată.
Aceasta iubire dintre mine şi tine este simplă ca 
un cântec.

Vălul tău de culoarea şofranului îmi îmbată ochii.
Coroana de iasomie pe care mi-ai împletit-o
îmi bucură inima asemenea unei laude.

Este un joc de daruri şi refuzuri, de împliniri şi 
taine ;
de surâsuri şi sfiiciuni, de dulci lupte de prisos.
Această iubire dintre mine şi tine este simplă ca 
un cântec.

Nici un mister dincolo de prezent ; 
nici o năzuinţă spre imposibil ;
pură încântare ; nici o dibuire în adâncul umbrei.
Această iubire dintre mine şi tine este simplă ca 
un cântec.

Să nu ne rătăcim dincolo de cuvinte, în liniştea 
veşniciei.
Să nu întindem mâinile spre neantul nădejdilor 
peste putinţă.
Ne este de ajuns că dăruim şi primim.
Nu am zdrobit strugurii încântării
până la a stoarce din ei vinul durerii.
Această iubire dintre mine şi tine este simplă ca 
un cântec.

   *

- Crede în iubire, chiar dacă ea este un izvor de 
durere.
Să nu-ţi închizi inima.
- Nu, prietene, cuvintele tale sunt nedesluşite,
nu le pot înţelege.

- Inima este făcută pentru a se dărui
cu o lacrimă şi un cântec, iubita mea.
- Nu, prietene, vorbele tale sunt nedesluşite,
nu le pot pricepe.

- Bucuria este fragilă ca picătura de rouă,
surâzând, ea moare. 
Dar mâhnirea este puternică şi durează.
Lasă ca o dragoste dureroasă să se trezească în 
ochii tăi. 
- Nu prietene, vorbele tale sunt nedesluşite, 
nu le pot pricepe.

- Lotusul vrea mai curând să se desfacă în soare 
şi să moară,

decât să trăiască în mugure o veşnică iarnă.
- Nu, prietene, cuvintele tale sunt nedesluşite, 
eu nu le pot înţelege.

    *

Spune-mi dacă toate acestea sunt adevărate, 
iubitul meu,
spune-mi dacă asta este adevărat.
Când străluceşte fulgerul privirilor mele, 
se strâng nori întunecoşi de furtună în inima ta ?
Este adevărat că buzele mele sunt pentru tine 
dulci
ca şi înflorirea iubirii tale dintâi ?
Amintirea lunilor apuse de Mai lâncezesc în vinele 
mele ?
Pământul ca o harfă se-nfioară de cântece 
la atingerea picioarelor mele ?
Este adevărat că la vederea mea 
picăturile de rouă cad din ochii nopţii
şi că lumina dimineţii este fericită să mă 
învăluiască ?

Este adevărat că iubirea ta singuratică m-a căutat
străbătând nenumărate  evuri şi lumi ?
Şi că, atunci când m-ai găsit, îndelungatul tău dor 
a fost potolit de dulcile mele cuvinte, de ochii mei
şi de şuviţele mele fluturând în vânt ?

Este adevărat că taina Nemărginirii este înscrisă 
pe această mică frunte ?
Spune-mi, iubitul meu, toate acestea sunt 
adevărate ?

   *  
Draga mea, a fost o vreme când poetul tău
se apucase să compună un mare poem epic.
Vai ! Nu am fost destul de precaut : Poemul meu
s-a lovit de gleznele tale armonioase
şi acolo şi-a aflat sfârşitul.

El s-a sfărâmat în bucăţi de cântece 
care s-au risipit la picioarele tale.
Toată încărcătura mea de vechi istorii de război
a devenit jucăria valurilor zeflemitoare
şi, udată de lacrimi, s-a înecat.

Iubirea mea, preschimbă pentru mine 
într-un bun pierderea aceasta.
Dacă drepturile mele la gloria veşnică după moarte
vor fi reduse la nimic,
fă-mă nemuritor în timp ce trăiesc.
Şi n-am să mă tângui de pierderea mea, nici nu te 
voi dojeni.

   *

Iartă, părinte pe doi păcătoşi.
Azi vântul primăverii suflă în vârtejuri,
măturând praful şi frunzele, şi cu ele şi predicile 
tale.

Să nu spui, părinte, că viaţa este zadarnică.
Căci pentru o zi, noi am făcut o-nţelegere cu 
moartea
şi pentru câteva ore parfumate noi doi am devenit 
nemuritori.

Dacă ar veni armata regelui 
şi s-ar arunca furioasă asupra noastră, 
noi ne-am mulţumi să dăm trist din cap şi să 
spunem :
„Fraţilor, nu vă pierdeţi vremea cu noi. 
Dacă vreţi să jucaţi aceste jocuri zgomotoase, 
mergeţi mai departe şi-acolo puneţi  să răsune 
armele voastre.
Căci numai pentru câteva clipe fugare 
noi am devenit nemuritori”.

Dacă ar veni prietenii să ne înconjoare,
ne-am înclina umil şi le-am grăi :
Norocul nostru de azi ne pune în mare încurcătură.
În cerul fără margini locul este strâmt unde noi 
locuim.
Căci, primăvara, florile se înmulţesc aşa de mult
şi aripile albinelor se lovesc unele de altele.
Cerul acesta mic unde ne aflăm singuri, 
noi doi, fără de moarte,
este prea absurd de strâmt.

   *

Frate, nimeni nu este veşnic şi nimic nu durează.
Frate, păstrează adevărul acesta în inima ta şi 
bucură-te.

Alţii ca şi noi au purtat străvechea povară a vieţii ;
alţii asemenea nouă au făcut lungă călătorie.
Un poet nu poate cânta mereu acelaşi cântec 
vechi.
Floarea se ofileşte şi moare ; dar cel care o purta
nu trebuie să-i plângă mere soarta.

Frate, păstrează acest adevăr în suflet şi bucură-
te.

Este nevoie de o lungă tăcere 
pentru a ţese o armonie perfectă.
Viaţa apune în asfinţit ca să dispară în umbrele 
de aur.
Iubirea trebuie să-şi părăsească arderile
pentru a bea cupa durerii şi a renaşte în cerul 
lacrimilor.

Frate, păstrează acest adevăr în inima ta şi 
bucură-te.

Noi ne grăbim să ne culegem florile
de teamă să nu fie scuturate de vântul care trece.
A fura un sărut, care s-ar pierde în aşteptare, 
face să ne freamăte sângele şi să ni se aprindă 
privirile.
Viaţa noastră este intensă, dorurile ne sunt 
adânci, 
căci, iată, timpul sună clopotul despărţirii.

Frate, păstrează acest adevăr în inima ta şi 
bucură-te.

Frumuseţea ne este dulce, pentru că ea dansează
în acelaş ritm fugar ca şi viaţa noastră.
Ştiinţa ne este preţioasă pentru că niciodată
nu vom putea atinge ştiinţa supremă.
Totul este făcut şi totul este împlinit în Veşnicie.
Dar pământeştile flori ale amăgirii 
sunt păstrate mereu proaspete de către moarte. 

Frate, păstrează adevărul acesta în inima ta şi 
bucură-te.

Traducere: GEORGE POPA
Iași

R. TAGORE
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Poetule, seara se apropie; părul tău încărunţeşte.
Auzi tu în timpul visărilor tale singuratice
mesajul de dincolo ? 

E seară, spune poetul, şi ascult :
cineva din sat mă poate chema, deşi ora este 
târzie.

Veghez : doi îndrăgostiţi se caută. 
Inima lor îi va călăuzi cu paşi siguri ?

- Inimile rătăcitoare a doi tineri care se iubesc se 
vor întâlni ; ochii lor arzători cerşesc o armonie 
a dragostei
care să rupă tăcerea şi să vorbească pentru ei.
Cine va ţese pânza cântecelor lor pătimaşe
dacă rămân pe plaja vieţii
contemplând moartea şi tărâmul de dincolo ?

Prima stea a serii dispare.
Strălucirea unui rug funerar moare 
pe încetul lângă râul tăcut.
Din curtea casei pustii, şi la lumina palidă a lunii
se aud şacalii urlând în cor.

Dacă vreun călător, rătăcind departe de casă, 
vine aici 
să contemple noaptea şi să asculte, cu fruntea-
nclinată,
cântecul tenebrelor, - cine va fi aici 
să-i şoptească secretele vieţii, 
dacă, închizându-mi uşa, eu mă voi socoti 
dezlegat 
de orice îndatorire muritoare ?

Ce importanţă are că părul meu încărunţeşte ?
Sunt mereu la fel de tânăr şi la fel de bătrân
ca şi cel mai tânăr sau cel mai bătrân din sat.

Unii au un surâs simplu şi blând, 
ceilalţi ochiul strălucind de răutate.
Primii au lacrimi care izbucnesc la lumina zilei,
ceilalţi lacrimi care se ascund în întuneric.

Toţi au nevoie de mine,

nu am timp să meditez la viaţa viitoare.
Sunt de vârsta tuturora ;
Ce importanţă are că părul meu încărunţeşte ?

  *

Nu izbutesc să-mi aflu hodină. 
Mi-e sete de nemărginire.
Sufletul meu năzuieşte spre neştiutele depărtări.
O, Mare Dincolo, 
O, chemarea sfâşietoare a flautului tău !
Eu uit, uit mereu ca nu am aripi ca să zbor, 
că sunt veşnic legat de pământ.

Mi-e sufletul arzător şi somnul nu mă prinde ;
sunt un străin în ţară străină !
Tu murmuri la urechea mea o nădejde peste 
putinţă.
Inima mea cunoaşte glasul tau ca şi cum ar fi al ei.
O, Mare necunoscut, 
O, chemarea sfâşietoare a flautului tău !
Eu uit, uit mereu că nu cunosc drumul, 
că nu am cal înaripat.

Nu-mi pot afla liniştea ; 
sunt străin propriei mele inimi.
În ceaţa însorită a orelor grele de dor, 
ce imensă viziune despre Tine apare pe albastrul 
cerului !
O, Mare Denecunoscut, 
O, sfâşietoarea chemare a flautului tău !
Uit, uit mereu că pretutindeni gratiile sunt închise
în casa unde eu rămân singuratic !

   *

Pasărea îmblânzită se afla în colivie ;
pasărea sălbatică era în pădure.
Soarta a făcut să se întâlnească. Pasărea 
sălbatică strigă :
„O, iubirea mea, vino să zburăm în codru!”
Pasărea îmblânzită murmură :
„Vino, aici să trăim împreună în colivie!”
„Printre gratii, unde aş avea loc să-mi întind 
aripile ?”
spuse pasărea liberă. 
„Vai, strigă prizoniera, nu ştiu unde aş putea
să mă aşez pe bolta cerească!”

„Iubita mea, vino să cântăm melodiile pădurii”
„Rămâi lângă mine. Am să te învăţ o muzica 
savantă.”
Pasărea codrilor răspunse : 
„Nu, Nu ! Cântecele mele nu se pot învăţa”
Pasărea din colivie grăi :
„Vai ! Eu nu cunosc cântecele pădurilor”.
Le este sete de iubire,
dar niciodată nu vor putea zbura aripă lângă 
aripă.

Prin gratiile coliviei ele se privesc,
dar zadarnică li-i dorinţa de a se cunoaşte.
Ele bat din aripă şi cântă : 
„Vino mai aproape dragostea mea !”
Pasărea liberă strigă : „Nu pot,
mi-e teamă de uşile închise ale coliviei tale „
„Vai, spune captiva, 
aripile mele sunt neputincioase şi moarte”.

   *  
Când, la vreme de noapte, 
merg singură la întâlnirea dragostei, 
păsările nu cântă,vântul nu suflă ; 
deoparte şi de alta a străzii casele sunt tăcute.
La fiecare pas picioarele mele se fac mai grele
şi sunt ruşinoasă.

Când rămân aşezată la balconul meu 
şi ascult şi aud venind iubitul meu,
frunzele nu foşnesc pe arbori, 
iar apa este cuminte pe râu, 
ca sabia pe genunchii paznicului adormit.

Când iubitul meu soseşte şi se aşează lângă 
mine,
tremur întreagă, pleoapele devin grele ;

noaptea se face mai întunecoasă ; vântul stinge 
lampa
şi norii îşi întind vălurile pe stele.
Numai giuvaerul sânului meu străluceşte 
şi îşi împrăştie lumina ;
şi nu ştiu cum să-l ascund.

   *

Nu ceream nimic. Rămâneam în picioare 
la marginea pădurii înapoia arborilor.
Ochii aurorei erau acoperiţi încă
de lâncezeală şi roua era în aer.
Cărăruia leneşă a ierbii era suspendată 
în ceaţa subţire care plutea pe pământ.
Cu mâinile tale duioase tu mulgeai vaca sub un 
banan.
Am rămas nemişcat. Nu am rostit nici un cuvânt; 
numai pasărea cânta ascunsă în crâng. 
Florile de manguier cădeau pe drumul satului
şi albinele veneau una câte una bâzâind în jurul 
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