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Florarul este luna marilor fes-
tivaluri ale culturii române, ajunse, 
iată, la a XXXII-a ediție. Prilej pentru 
întreaga sufl are scriitoricească și iubi-
torii de literatură de pretutindeni de a 
medita și răsfoi, din nou, fi lele acestui 
inestimabil patrimoniu național, parte 
integrantă a universalității creatoare.

FESTIVALURILE INTERNATIONALEFESTIVALURILE INTERNATIONALE
„Tudor Arghezi” și „Lucian Blaga”„Tudor Arghezi” și „Lucian Blaga”

la ediția a XXXII-a / 2012la ediția a XXXII-a / 2012
Tudor Arghezi și Lucian Blaga sunt embleme ale moder-

nismului românesc, fi gurile votive ale unei culturi, cu tradiție în 
eminescianitatea exprimată pe deplin a daco-românității noastre, 
ce rotunjește un secol de certitudini și deschide un mileniu de 
aspirații. Sub semnul celor doi mari scriitori se așează acea Româ-
nie culturală și profundă, din secolul trecut, legitimată de o tradiție 
de gând întemeietor și faptă mirabilă, rezonând cu aspirațiile de 
veacuri ale unei națiuni ce și-a regăsit rostul în istoria națională și 
în concertul universal de valori.

După Eminescu ce cobora din țara Mușatinilor „dătători 
de legi și datini”, e rândul lui Arghezi - să ridice „slovă de foc” 
prometeic și al lui Blaga - să scruteze zariștea transcendentului 
întru defi nirea „destinului creator” al omului.  Unul vine din are-
alul Sebeșului transilvan, cu albastrul Lancrăm alături, altul din 
vatra gorjenească a înaintașilor panduri, mândru de obârșia nea-
mului său, a cărui chemare o simte deopotrivă, instinctiv, în sânge 
și conștiință.

Tustrei, însă, se regăsesc sub strălucirea aceleiași aspirații 
apogeice.

Arghezi și Blaga sunt, de fapt, fețe ale aceluiași ireductibil 
românesc, cu rădăcini adânci în daco-românitatea existenței noas-
tre multimilenare și cu antene îndreptate către acel saeculum al 
modernității, într-o sincronizare perfectă cu mersul înnoitor al 
universalității creatoare.

Apropierea celor doi titani ai poeziei românești relevă nu atât 
asemănări cât deosebiri esențiale, ce rămân însă complementare 

și defi nibile întru o formulă integrală a 
geniului creator.

În Amintirile sale, Basil Gruia 
relatează despre venirea sa la Bucu-
reşti şi despre vizita făcută, în 1953, 
la Mărţişor, transmiţându-i maestrului 
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Într-un curs ținut la Universitatea din Iași în anul 
1924/25, criticul și istoricul literar G. Ibrăileanu observa că I. 
L. Caragiale aduce, în comediile și schițele sale, „mahalaua”, 
ca mediu social din care își culege personajele. Nu e vorba de 
acea „mahala” înțeleasă ca margine a orașului, ca mod de viață 
specifi c suburban, ci de „o categorie sufl etească ce se găsește 
și la sate și la orașe”. Caragiale „critică mahalaua din oraș”, 
scrie criticul cu un fi n simț de observație sociologică, în variile 
sale aspecte (tipologie, moravuri, limbaj...). Și acest mahala-
gism este atât de dens și suculent nu numai în comediile (din 
prima fază a creației) cât mai ales în momentele și schițele (din 
a treia etapă), între acestea două regăsindu-se registrul tragic al 
nuvelelor (O făclie de Paște, În vreme de război...) ori drama 
psihologică Năpasta.

Caragiale avea geniul creației, adică „poseda tot registrul 
limbii românești: cultă, literară, mahalagismele”, de aceea „cu-
vintele schimonosite de el trăiesc, căci așa ar fi  pronunțate de 
mahala, și chiar se pare că aceste cuvinte s-au auzit mai târziu 
în mahala”.

Dar se cuvine să observăm că „mahalaua” lui Caragiale 
este însăși societatea vremii sale, acea „epocă de tranziție” în 
care noile forme de cultură și civilizație, introduse de libera-
lismul burghez, de la Cuza spre sfârșitul secolului (îndeosebi 
ceea ce istoricii numesc„lunga guvernare liberală”), nu au 
prins pe sol românesc în mod organic, nu s-au sudat, nu s-au 
pliat pe realități românești. Nefi ind împământenite, aceste for-
me de civilizație (teoria maioresciană a „formelor fără fond”, 
lansată în 1868 prin studiul „În contra direcției de astăzi în 
cultura română”, explica aceeași concepție așa-zis „conserva-
toare”) au dus la „caricarea” spiritului public, a noilor forme 
de civilizație transplantate în Principatele Dunărene. Iar Ca-
ragiale „este criticul formelor nouă a epocii de tranziție”. Este 
vorba de „formele nouă” incriminate în piesele de teatru (stat, 
constituție, democrație) și de „produsele formelor nouă” în 
Momentele și schițele scrise mai târziu, pe la 1900.

„Ideile apusene au fost pocite în capul nostru; ideea fi -
ind pocită, e natural ca să fi e și cuvântul pocit”, scrie același 
Ibrăileanu. 

CENTENAR I.L. CARAGIALECENTENAR I.L. CARAGIALE
Motto: „Joia trecută, 21 mai, neavând treabă, mă plimbam încet pe Calea Victoriei, pe la șapte seara, privind la forfota aceea de calești, 

birji, automobile – ce mulțime! ce eleganță! ce belșug!... cum rar se vede chiar în orașele cele mai prospere - și  mă gândeam: cine o fi aceia care au 
scornit de la o vreme că-n țară e sărăcie, că s-a scumpit traiul și că suntem amenințați de o criză agricolă? Ce moftangii!”  (Repausul dominical).
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Prin urmare, Caragiale observa-
se cu mare atenție și memorase cu ne-
asemuită cruzime „vorba mahalalei”. 
Aparținând acestui „topos” de men-
talitate și moravuri, personajele sale 
(clasa politică, în primul rând) ilus-
trează o „schimonoseală” a idealurilor 
noi, rostite mai adesea prin intermediul 
neologismelor. Iar neologismele „sunt 
cantitatea de idei străine în cultura 
națională”...

Dacă aceste „cuvinte scormoni-
te de el” trăiesc, înseamnă că tipurile 
evocate sunt vizibile, adică rupte din 
realitatea zilei și a momentului istoric, 
opera lui Caragiale fi ind „un rezumat al 
societății de atunci”.

S-a înțeles greșit că în „O scri-
soare pierdută” am avea de a face cu 
confruntarea electorală dintre liberali 
și conservatori. În realitate este vorba 
de cele două curente de gândire ale 
aceluiași partid din epocă, reprezentând 
acțiunea guvernamentală a lui Brătianu 
și dizidența democratului conservator 
C.A. Rosetti, reprezentând un libe-
ralism moderat (care-i va atinge mai 
târziu și pe conservatori). Istoric, însă, 
curentul rosettist a fost îngenuncheat 
de liberalismul brătienesc, în pânzele 
căruia sufl a „Europa” cu toată puterea 
dorinței de schimbare și a marilor pre-
faceri instituționale democratice...

Tocmai împotriva acestei politici 
care punea prea puțin preț pe tradiție și 
venea cu ideea modernizării în totali-
tate a societății (a progresului cultivat 
ca doctrină politică transnațională!) se 
ridica și Eminescu în gazetăria sa ful-
minantă, incriminând „maimuțăreala” 
formelor fără fond. Poetul nu era împo-
triva progresului, ci pentru o dezvolta-
re și modernizare organică a societății. 
La fel simțea și Caragiale, dar nu atât  
în articole de gazetă, cât în registrul 
comediilor sale, al momentelor și 
schițelor de mai târziu, în care apare 
caricată imaginea acestor „forme fără 
fond”, implantate într-un sol străin, 
neîmpământenindu-se de nici un chip, 
distonând vizibil.

Caragiale este oscilograful artis-
tic al vremii sale, punând în pagina li-
terară toată această „vânzoleală” socio-
politică, cu tipurile ei caracteristice, cu 
moravurile, mentalitatea și limbajul in-
confundabil... E imaginea strâmbă din 
oglindă, în care, alături de politicieni și 
panglicari, apare, în suculente registre 
de realism ironic, și inconfundabilul 
Mitică, „licheaua simpatică”, cum i s-a 
zis, omniprezentă și plină de pitoresc, 
personaj tipic pentru o anumită socie-
tate cu pretenții de civilizație și morală. 
Acum, în a treia etapă a creației sale, 
Caragiale își extinde registrul tipolo-
gic, căci, pe lângă satira politică admi-
nistrată în comedii, el privește mai în 
amănunt societatea vremii, identifi când 
tot felul de tipuri în politică, justiție, 
viața școlii, viața mondenă, în presă 
și în viața funcționărimii, îndeosebi a 
„rentierilor”, dar și a omului obișnuit...

Toate acestea sunt personaje 
care ilustrează „mahalaua” lui Caragi-
ale, mahala ce se regăsește în viața Ca-
pitalei, prin tot felul de situații și per-
sonaje ce practică o limbă „strâmbă”, 
„urâtă”... Personajele acestea vorbesc, 
însă, „naturel”, dar naturalețea aceasta 

nu este decât aceea a unei „neasimi-
lări” de mentalitate și de neadecvare la 
realități. De aici imaginea caricaturală a 
unei societăți locvace, mereu într-o fo-
ială a neașezării pe temeiuri sigure. Dar 
tot de aici și „vitalitatea” acesteia, căci 
nu este vorba nicidecum de „istovire” 
și „oboseală”, dimpotrivă de un apetit 
uimitor de viață. Se iubește și se „tră-
dează” în amor cu o pasiune instincti-
vă, se chefuiește la „botul calului” și se 
petrece la grădină, cu muzică și fl irt, se 
face politică și se aleargă după sinecuri, 
oamenii se iubesc „du›ce” și se urăsc 
deopotrivă. Mitică al lui Caragiale are 
lângă el și o „mamiță” sau „mamițică”, 
una mai mult cochetă decât atentă la 
educația copilului, căci de acesta se 
ocupă „mamița”, adică soacra. Și Zoe, 
și Zița, și Veta se regăsesc în personaje-
le din schițe, împodobind „mahalaua” 
cu o admirabilă varietate de chipuri. 
Dispărută oarecum în nuvele și drama 
„Năpasta”, „mahalaua” revine în forță, 
cu mai multă „stilizare” și cu un acut 
spirit de observație ironică, de aceea 
momentele și schițele „formează par-
tea cea mai artistică a operei”, cea mai 
concentrată și care va trăi cel mai mult” 
(G. Ibrăileanu).

Lovinescu vorbea de „calvarul 
ironiei sângeroase a lui Caragiale”, 
pe care Chirițele lui Alecsandri nu-l 
urcaseră, tocmai pentru că autorul 
acestora, ridicat dintr-o clasă socială 
înrădăcinată și având „temperament 
moldovenesc”, nu își ridicase verbul 
împotriva tradiției. Pe Caragiale, însă, 
nimic nu-l lega de trecut, era, cum 
zice același Lovinescu, „fără rădăcini 
în humusul etnic al poporului său”. 
Spiritul său de observație era al unui 
realist critic  și ironic cu viziune so-
ciologică. Judecată în sensul ei istoric 
și nu estetic, „opera lui Caragiale este 
expresia cea mai violentă a reacțiunii” 
(Istoria civilizației române moderne, 
II,Forțele reacționare, cap. XV). Ea 
ar merge „împotriva sensului istoric 
al formării civilizației noastre”, obser-
va ideologul liberalismului burghez 
din secolul al XIX-lea, completând cu 
observația că aceasta „este, deci, un do-
cument autentic, fatal tuturor epocilor 
de tranziție, dar un document parțial și 
minor. E reacționar, nu prin afi rmația 
altei concepții de viață socială, ci prin 
negația prezentului și, mai ales, a ger-
menilor viitorului.”

Lui Lovinescu, care făcea o 
analiză pertinentă a evoluției societății 
românești în secolul al XIX-lea, îi dis-
plăcea „strâmbătura amară a lui Ca-
ragiale”, tocmai pentru că acesta a ri-
diculizat „cele mai nobile cuceriri ale 
timpurilor noi”: „«Poporul suveran» 
al lui Brătianu și Bălcescu s-a rostogo-
lit în regimul «curat constituțional» al 
lui Pristanda; «votul universal» al lui 
Rosetti a devenit «sufragiu universal, 
singura cale a veritabilului progres» al 
lui Rică; «națiunea» fraților Golești a 
devenit «nația» lui Caragiale – supre-
mă sterilizare a unei nobile noțiuni, de 
care generații întregi aveau apoi a se 
rușina...”

Desigur că lumina „nu vine de la 
sate”, dar nici de la imaginile acestea 
strâmbe de politicieni și amploiați, care 
joacă într-o comedie, simulând „sin-
cronizarea” și „progresul”...

Nu încape îndoială, Caragi-
ale este un scriitor de geniu, prin 
urmare e impropriu să-l acuzi de 
„reacționarism”, câtă vreme „politica” 
scrisului său este una a gratuității este-
tice și nu una a căpătuielii și impostu-
rii... Opera sa pornește de la o realita-
te care, chiar dacă nu era în totalitate 
atât de strâmbă și comică, avea aceste 
„imperfecțiuni”, aceste „disonanțe” 
față de realități, percepute și de Emi-
nescu în întreaga ritualistică a tipologi-
ei și mentalității politice.

Nici Caragiale, nici Eminescu, 
mai ales acesta din urmă, nu pot fi  
acuzați de reacționarism. „Generația 
de amploiați și de semidocți” (despre 
care scria poetul deopotrivă indignat 
și intrigat) nu avea nici în clin nici în 
mânecă cu „conservarea elementului 
național și ocrotirea acestuia contra 
concurenței excesive și a propriei lui 
nepremeditări.” (Opere, XII, 1985, p. 
431). Iată cât de articulată este doctrina 
„naționalistă” a poetului: „Cestiunea 
de căpetenie pentru istoria  și continu-
itatea de dezvoltare a acestei țări este 
ca elementul românesc să rămâie cel 
determinant, ca el să dea tiparul acestei 
forme de stat, ca limba lui, înclinările 
lui oneste și generoase, bunul lui simț, 
c-un cuvânt geniul lui, să rămâie și pe 
viitor norma de dezvoltare a țării și să 
pătrundă pururi această dezvoltare.” 
(Ib., p. 444). Și încă: „Cine zice pro-
gres nu-l poate aduce decât cu legile lui 
naturale, cu continuitatea lui treptată. 
A răsădi plante fără rădăcină pentru a 
avea grădina gata în două ceasuri nu 
e progres, ci devastare (...), orice mo-
ment al creșterii e o conservare a celor 
câștigate în trecut și o adăugire a ele-
mentelor cucerite din noi.” (Opere, XI, 
1984, p. 18).

Nu există progres, crede po-
etul, „fără elementul moderator al 
tradițiilor”, ceea ce nu este o „utopie”, 
ci un imperativ al dezvoltării organi-
ce. Nesocotirea acestuia ca și imitarea 
unor forme instituționale străine, fără 
„asimilarea” și „împământenirea” lor 
fi rească, „fără control, fără cântărire”, 
face mai mult rău ducând la caricarea 
vieții și a spiritului național.

Perceput ca „un război al tutu-
ror împotriva tuturor” (bellum omnium 
contra omnes, IX, 1980, p. 166), acest 
„progres” impus nu ține cont de „ar-
monia dintre clase” și fi losofi a ideii de 
civilizație.

Acuzat de „îngustimea” viziunii 
conservatoare, Eminescu recunoaște 
anumite aspecte pozitive și progrese 
ale politicii guvernamentale, dar ripos-
tează în același spirit al militantismului 
doctrinar:

„Și noi suntem liberali în mar-
ginile pe care le permite armonia in-
tereselor naționale și existența statului 
român ca individualitate deosebită” 
(Opere, XI, 1984, p. 52). Așadar, adap-
tare la realitățile românești, altfel „vom 
pierde încă multă vreme pentru a îm-
ple formele civilizațiunii pe care le-am 
împrumutat, dar ele trebuie împlute, nu 
nimicite” (Opere, X, 1989, p. 167).

Așa a simțit și Caragiale în opera 
sa, iar viabilitatea creației sale vine să 
infi rme diagnosticul estetic lovinescian 
din Mutația valorilor estetice, potrivit 

căruia opera lui Caragiale nu ar avea 
favoarea atemporală a capodoperelor, 
ci doar o actualitate împlântată în epo-
că și atât... Adică, pe scurt zis, ar fi  pe-
risabilă...

Mai mult chiar, putem obser-
va că actualitatea lui Caragiale este o 
chestiune mereu nouă. Trăim vremuri 
în care geniul său atinge grav cu ari-
pa sa întreaga societate românească, 
de la politica intereselor de tot felul 
la mentalitatea resemnată a omului de 
rând, unii militanți „europeniști”, alții 
săturați de „Europa”!...

Desigur, nu putem rămâne în 
afara ... Europei, dar nu am aparținut 
niciodată altui continent decât Eu-
ropei, creștinarea românilor fi ind cu 
preeminență un fapt al istoriei noastre 
creștine. Numai că, dezvoltându-ne pe 
un ortodoxism de fi lieră bizantină și 
viețuind aici, în zona de interese stra-
tegice a trei imperii (otoman, țarist și 
habsburgic/austro-ungar), nu am par-
curs acea istorie a civilizației pe care 
a înaintat lumea catolică a Occidentu-
lui, rămânând a „boicota” istoria, după 
concepția fi lozofului Lucian Blaga. Un 
„boicot” al istoriei care, ținându-ne 
izolați, a ajutat la conservarea spiritu-
lui românesc, a structurii noastre or-
ganice de popor la extremitatea estică 
a latinității, legat organic de spiritua-
litatea ortodoxă a Răsăritului, ce ne-a 
impus nu numai o limbă liturgică, dar 
și un alfabet străin, „în robia formelor 
culturale ale Răsăritului”, realizând 
târziu, vorba lui Lovinescu, că „lumi-
na vine din Apus (ex Occidente lux!), 
„prin fecundarea fondului național cu 
elementul creator al ideologiei apuse-
ne”!

Numai că această „fecundare”, 
începută cu Regulamentul Organic, 
apoi cu revoluțiile pașoptiste și refor-
mele cuziste, s-a făcut în timpul dom-
niei lui Carol I (denumit de Eminescu 
„Îngăduitorul”), într-un mod prea im-
perativ, violentând fondul național și 
neținând seama de realitățile naționale. 
Sociologic, această tipologie – explica-
tă de Ibrăileanu în eseul critic „Numele 
proprii în opera comică a lui I.L. Ca-
ragiale” – este de proveniență alogenă, 
cu rădăcini în epoca fanariotă de tristă 
amintire, când s-a scurs în Țările Ro-
mâne toată această „pleavă balcanică”. 

De aici reacția „fondului autoh-
ton” exprimată doctrinar de Maiorescu 
și Eminescu și ilustrată în opera sa de 
geniul satirei și comediei românești, 
care simțea „enorm” și vedea „mon-
struos”...

Mihail Sadoveanu era de pă-
rere că în Momente regăsim pleava 
societății bucureștene (...) vânturată 
de o vervă satirică extraordinară”. Prin 
tipurile aduse în pagină, Caragiale vi-
zează „cvasiunanimitatea păturilor ur-
bane”, de la reprezentanții societății 
înalte până la cei mai umili locuitori ai 
periferiei” (Ștefan Cazimir, Caragiale 
– universul comic, EPL, 1967).

Identitatea personajelor tinde a 
se dizolva în tipologic, într-o lume ce se 
recomandă civilizată, onorabilă, citadi-
nă, dornică de afi rmare, însă rămâne 
„o lume fără identitate, glisantă, tran-
zitorie, cu o existență în travesti, mas-
cată, trucată” (V. Fanache – Caragiale, 
Ed. „Dacia”, 2002). În această lume 

Centenar I.L. Caragiale - «Mahalaua» nesfârșitei tranzițiipag. 1
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Arghezi salutările „poetului de la Cluj”, dim-
preună cu toată consideraţia şi admiraţia sa.

„Eu şi Arghezi – i-ar fi  spus Blaga, mişcat 
sincer de aprecierea şi complimentele confra-
telui bucureştean – suntem doi poli ai poeziei 
româneşti dintre cele două războaie. Reprezen-
tăm fi ecare lumea noastră proprie, avem ma-
trici stilistice diferite. Între noi există un mare 
gol. Aştept să vină un nou poet care să umple 
acest gol şi care să reprezinte o linie mediană 
între noi. Aceasta ar însemna o amplifi care a 
orizontului poetic românesc.”

Că relaţiile de preţuire reciprocă erau, în 
general, din cele mai amabile şi destinse este 
de la sine înţeles, având în vedere recepţia 
critică de care se bucura opera celor doi mari 
poeţi în epocă, pretutindeni făcându-se rapor-
tări, ba chiar judecăţi de valoare privind întâie-
tatea unuia sau altuia, disputarea preeminenţei 

literare. Bunăoară, în scrisoarea datată 15 fe-
bruarie 1947, adresată Melaniei Livadă, care 
intenţiona realizarea unui studiu privind lirica 
blagiană, autorul Nebănuitelor trepte vine cu 
o precizare de fond în chestiunea – „delicată” 
zice el – a unei eventuale paralele cu Arghezi. 
Lăsând, totuşi, la o parte, o oarecare modestie, 
- care în această împrejurare nu l-ar fi  ajutat de-
loc, - Blaga se evaluează pe sine şi îl evaluează 
pe preopinent, astfel, la modul unei obiectivitiţi 
tranşante, deloc obsecvioase:

„Eu simt doar că cei doi autori, pe lângă 
un fel de modernitate şi de înrădăcinare a lor 
în ceea ce a fost, au un foarte deosebit senti-
ment al artei. În meşteşugurile lor, unul pur-
cede de la întreg, celălalt de la detaliu. Unul 
de la substanţă, celălalt de la accident. Unul 
are un stil de ansamblu şi cultivă în primul 
rând viziunea (cuvântul decurge din ea); ce-

lălalt are un stil de detalii şi cultivă în primul 
rând amănuntul (cu plasticitatea şi savoarea 
ce rezultă din cuvânt ). Unul are un sentiment 
dominant al necesarului, celălalt al jocului. 
Unul tinde spre marea simplitate, celălalt spre 
întortocheat, spre belşugul amănuntelor, până 
la pierderea fi rului călăuzitor. Unul are arhi-
tectonică (a se vedea îndeosebi operele mari, 
dramele, şi fi losofi a), celălalt o egalitară sub-
liniere a concretului plastic, fără de accente 
distribuite ierarhic într-o largă viziune de an-
samblu. Etc.”

Ce mai poate fi  spus dincolo de aces-
tea decât că, prin Arghezi și Blaga, cultura 
română își adună apele în matca ireductibi-
lului național îndreptându-se, ca un fl uviu 
maiestos și profund, către oceanica zare a 
universalității.

�Urmare din pag. 1 FESTIVALURILE INTERNATIONALE...FESTIVALURILE INTERNATIONALE...

aspirațiile sunt „mofturi”, 
adică pretențiuni nefonda-

te, Caragiale fi ind creatorul „Moftului 
român”, gazeta-seismograf a percepției 
satirice și comice.

Deși Eminescu vedea în scrii-
tor un „cinic”, „Comedia lui Caragiale 
merge în adâncuri, în care comicul se 
conjugă cu tragicul ” (Șerban Ciocules-
cu), dar nu trebuie să uităm totodată o 
oarecare afectivitate și simpatie. Amin-
titul critic, monografi st de reale virtuți, 
aprecia exact acest aer de afectivitate, 
observând cum „cuvântul său șuierător 
se modula afectiv”. E, altfel zis, acea 
„undă de farmec, de împăcare cu viața” 
(Tudor Vianu), Caragiale fi ind „alături 
de personajele sale, «complice» și tot-
odată hotărât împotriva lor”. (B. Elvin, 
Modernitatea clasicului I.L. Caragia-
le, EPL, 1967).

Iată un scurt citat din „Repau-
sul dominical”, în care rentierul Cos-
tică Parigoridi (a se observa numele 
ce ne trimite la expresia eminesciană 
din Scrisoarea III: „bulgăroi cu ceafa 
groasă, grecotei cu nas subțire.../ Toate 
mutrele acestea sunt pretinse de roman, 
/Toată greco-bulgărimea e nepoata lui 
Traian, / Spuma asta-nveninată, astă 
plebe, ăst noroi / Să ajungă-a fi  stă-
până și pe țară ți pe noi!”), citadin de-
clarat și plictisit într-o Capitală intrată 
în „repausul dominical”, amendează 
grav „prostimea” și „mitocănimea” 
îmbuibată a momentului, care rămâne 
aceeași prin vremuri:

„Și când mai văd și toată mito-
cănimea asta parvenită, prostimea asta 
elegantă, învârtindu-și roțile cu cauciuc 
în neștire, îmi vin fel de fel de idei... 
periculoase...”

Costică Parigoridi este prin 
excelență un Mitică, superior așadar 
mitocănimii parvenite și prostimii ele-
gante, statutul său social este inconfun-
dabil, de aici aerul de simpatie și ac-
ceptare, de „înțelegere” manifestat atât 
de amici cât  și de însuși nenea Iancu, 
dispus să petreacă până în zori cu gru-
pul de chefl ii...

Într-adevăr, un maestru neîn-
trecut al satirei și comediei umane, a 
cărui actualitate nu mai are nevoie de 
explicații.

***
   S-a observat mai puţin că 

această estetică a „faptului divers” se 
varsă, de fapt, într-o viziune carnava-
lescă ce ar exprima integrala specifi ci-
tăţii caragialiene („datată” sociologic), 
„integrală” a unei viziuni în care ironi-
cul, comicul, parodicul, absurdul chiar, 
agramatismul creează acea inimitabilă 
agitaţie carnavalescă a unei lumi ino-
dore, incolore, insipide şi cu stigmatul 
imaturităţii debile. Adrian Anghelescu 

venea chiar, încă din 1981, cu o viziune 
carnavalescă asupra operei (în sensul 
în care M. Bahtin considera „carnava-
lescul” o categorie estetică complexă 
şi viabilă în literatura lumii, de la Boc-
cacio şi Shakespeare până la Balzac 
şi Dostoievski...). De aici „disecţia” 
omului social şi, deci, a „vorbirii ome-
neşti”, pe care T. Vianu o consideră 
„celula germinativă a întregii lui arte”.

   Spectacolul carnavalesc al 
operei lui I. L. Caragiale izvorăşte din 
„enormitatea” simţului şi din „mon-
struozitatea” văzului său artistic.

Expresie a unei lumi eteroclite, 
în care coexistă mahalaua și salonul, 
giubeaua și jobenul, birja și automo-
bilul (tramvaiul), Mitică este, con-
form caracterizării autorului, „sim-

paticul parisian al Orientului”, adică 
„bucureșteanul par excellence”: „Nu 
e nici tânăr, nici bătrân, nici frumos 
nici urât, nici prea-prea, nici foarte-
foarte; e un băiat potrivit în toate; are 
un spirit originar și inventiv de luat 
în seamă.” Te întâlnești cu el peste 
tot: „în prăvălii, pe stradă, pe jos, în 
tramvai, în tramcar, pe bicicletă, în va-
gon, în restaurant, la Gambrinus – în 
fi ne pretutindeni.” Micul Paris de pe 
Dâmbovița, cu lumea lui amestecată 
și plină de duh vitalist și logoreic, de 
„monșeri” și „dame” cu „mofturi”, de 

chefl ii, fl ecari, șperțari, oameni cu „re-
zon”, politicieni și impiegați, dascăli și 
gazetari, meseriași și dame cu pretenții 
caritabile, oferă o adevărată imagine de 
carnaval, de spectacol nesfârșit, asupra 
căruia cade indementicabila ironie a lui 
Nenea Iancu. Pentru provinciali, Miti-
că este un personaj epatant, iar pentry 
cuvintele sale de spirit, simpaticul pa-
rizian al Orientului este foarte căutat și 
plăcut în societate.” (Mitică). Din larga 
categorie a Miticilor fac parte, desigur, 
Rromânul și Rromânca, un soi de mof-
tangii, „Moftangiul fi ind eminamente 
român, cu toate astea, înainte de a fi  
român, el este moftangiu; la fel mof-
tangioaica rromâncă, patroană în dife-
rite societăți, care par consequence nu 
poate suferi mojicimea, își face cum-

părăturile de la Paris și din magazinele 
luxoase ale Bucureștiului.

Geniu al disimulării, Caragi-
ale își iubea personajele cu un aer de 
toleranță simpatică, dar în același timp 
râde complice cu cititorul. «Îi urăsc, 
mă!» i-ar fi  mărturisit comediograful 
amicului Ibrăileanu, propoziție pe care 
criticul „Vieții Românești” o reține în 
explorarea eșafodajului sociologic și 
ideologic al scrierilor caragialiene.

Mereu cu „rezonul” pe buze, 
scriitorul se arată afabil, înțelegător, 
dar instanța ironică a conștiinței sale nu 
iartă nici mentalitatea nici galimatia ce 
caracterizează, în general, pe fl ecar  și 
pisălog deopotrivă. 

Imaginea caricaturală a aces-
tui carnaval refl ectă lumea eteroclită 
a unei întregi societăți de tranziție, în 
care nimic nu este așezat pe temeiuri 
solide și morale. Mimetismul e la modă 
câtă vreme formele noi de civilizație 
(„pretenții fără fundament, stafi i fără 
trup, iluzii fără adevăr” – T. Maiores-
cu, 1868) nu sunt asimilate, adaptate, 
împământenite, ci create din nimic, pe 
un teren gol. De aici aspectul comic al 
infatuării al cărui tip exponențial este 
„dom Mitică”, un ins „al dracului”, 
jucător pe toate planurile, atotștiutor, 
sieși sufi cient.

Caragiale nu poate trăi decât în 
relație cu acest carnaval de mic Paris, 
de aceea - ne spune Paul Zarifopol – 
el părăsea periodic confortul berli-
nez din ultimii ani pentru a fi  prezent 
în Bucureștiul tuturor calomniilor și 
ostilităților, adică în lumea din care 
se autoexilase. Lumea aceasta îl chea-
mă, exercită asupra lui o ineluctabilă 
atracție, nu pentru a-i înregistra schim-
bările ci pentru a se mai convinge el, 
încă o dată, că aceasta este reală, auten-
tică, bine „citită” și înțeleasă în adevă-
rata ei substanță.

În această «mahala» de nesfârșită 
tranziție, „Carnavalul este în putere”, 
după cum apreciază însuși autorul în 
proza umoristică intitulată Calendar, 
în care „faptul divers” este consemnat 
laconic, ca în predicțiile zodiacale sau 
ca în registrul jurnalier al unui memori-
alist ce se dorește cât mai exact, cât mai 
substanțial, cât mai expresiv.
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1.Arghezi și tipografi a Fundației
După Marea Unire de la 1 De-

cembrie 1918, viața cultural-științifi că 
și literar-artistică a României Mari a 
cunoscut un nou impuls și, pe temeiul 
unității statale, s-au afi rmat noi valori 
ale amplului proces de moderniza-
re, în toate domeniile. O idee de largă 
respirație cultural-artistică a fost aceea 
de „unifi care a spiritelor”, de susținere 
a valorilor în plan național. 

Astfel, la 5 iulie 1921, este adop-
tată Legea de înfi ințare a Fundației 
Culturale «Principele Carol», având ca 
scop „ajutorarea, susținerea și crearea 
faptelor de cultură”. Crearea acestui or-
ganism în jurul Coroanei a determinat 
dezvoltarea fără precedent a vieții cul-
turale și științifi ce românești.

Așezată, încă de la început, sub 
autoritatea și atenta îndrumare a lui G.D. 
Mugur, inspector general în Ministerul 
Instrucțiunii și fost profesor/îndrumător 
al prințului Carol, Fundația benefi ciază 
de contribuția devotată, ca directori, a 
unor spirite generoase  și active, precum 
Vasile Voiculescu, I.D. Ștefănescu, Ioan 
Cârlova, Al. Busuioceanu (acesta din 
urmă adus de la Cluj și devenit „refe-
rendar și dirigent al publicațiilor”).

Veniți să sprijine generoasa 
inițiativă din jurul Coroanei, scriitori 
de mare prestigiu în epocă își vor lega 
numele de existența Fundației Culturale 
Regale. Chiar unele publicații vor bene-
fi cia de sprijin deplin, precum mai ve-
chea Lamura (condusă de Ioan Alexan-
dru Brătescu-Voinești), Gândirea (încă 
de la înfi ințare, 1922) și nou-înfi ințata 
Cuget românesc.

În 1923, colonelul în rezervă Ni-
colae M. Condiescu este numit secretar 
general onorifi c al Fundației (în calitate 
de adjutant regal în Statul Major Regal, 
acesta îl însoțise pe principele Carol, în 
1920, într-o călătorie împrejurul lumii, 
evocată în lucrarea Peste mări și țări, 
1922).

În 1922 activitatea Fundației era 
încununată de reale succese obținute 
în difuzarea de carte la nivel național, 
înfi ințarea unor depozite, organizarea 

unor biblioteci populare, editarea de 
publicații cu largă difuzare și adresate 
poporului, instituirea unor premii anua-
le ș.a. Viața cultural-științifi că și literar-
artistică, dar și cea a școlii românești ori 
a Academiei Române luase o amploare 
fără precedent.

Față de asemenea inițiative 
de mare ecou și de largă concentrare 
națională, ce se bucurau de autoritatea 
și sprijinul Coroanei, nici Tudor Ar-
ghezi nu putea rămâne insensibil. Astfel 
că, încă din 1922, poetul îl contactează 
pe directorul Fundației, G.D. Mugur, 
propunându-i „ideea înfi ințării unei ti-
pografi i provizorii”. Într-o cerere-ofer-
tă adresată lui G.D. Mugur, Arghezi se 
oferă să cumpere pe numele său dar „cu 
banii Fundației” o instalație de tipogra-
fi e”. Dorește a deveni asociat „la exploa-
tarea tipografi ei, cedând Fundației toate 
drepturile sale în cazul când cumpără pe 
numele său, până la achitarea de către 
subsemnatul a sumei de 700.000 lei ce 
i-a fost dată de fundație pentru cumpă-

rare.” Ofertantul își rezervă „direcția și 
răspunderea tipografi ei”, însă „sub con-
trolul și administrația Fundației”.

Achitând suma împrumutată, 
poetul ar fi  dorit să rămână „proprie-
tarul defi nitiv al tipografi ei, cumpărată 
și instalată de subsemnatul, fără nicio 
obligație expresă față de Fundație”. 

Tipografi a urma să fi e achi-
ziționată „din străinătate” și instalată 
într-o locație amenajată de Fundație.

Această ofertă fermă, înaintată 
directorului Gh. D. Mugur împreună cu 
o cerere (document publicat de Pavel 
Țugui în lucrarea Arghezi necunoscut, 
Ed. vestala, 1998, pp. 133-144) va pri-
mi o rezoluție favorabilă: „Se acordă 
avansul pentru cumpărarea de mașini. 
D. Cârlova va lua parte la cumpărare.”

La 10 mai 1922, Fundația elibe-
rează ofertantului I. N. Theodorescu-
Arghezi, domiciliat în B-dul Elisabe-
ta, nr. 62, o «Autorizație», dându-i-se 
împuternicirea „să instaleze pentru 
Fundația Culturală «Principele Carol» 
o tipografi e, să ia cu chirie localul tre-
buincios și să încheie actele potrivite 
însărcinării dată.”

Dedicându-se acestei istovitoare 

inițiative, Arghezi avea de întâmpinat 
și atitudinea inerțială a politicienilor 
cărora, cum va preciza mai târziu, „le 
displace o cultură activă, de pe urma 
căreia s-ar împuțina nocivii și partizanii 
derivați către carte.”

Dincolo de unele neajunsuri și 
disfuncționalități, activitatea Fundației 
este rodnică. Dar, după doi ani, mai 
exact în 1924, Arghezi va renunța la 
conducerea „Cugetului românesc” 
(publicația Fundației), creându-și pro-
pria revistă Națiunea. Trecută sub con-
ducerea lui Ion Pillat, „Cuget româ-
nesc” va sucomba la sfârșitul anului din 
pricina unor „grele piedici materiale”.

2. Debutul editorial al  Poetului 
la Fundația Culturală 

«Principele Carol»

Deși destinul său a urmat cursul 
unei existențe scriitoricești independen-
te, T. Arghezi va rămâne profund recu-

noscător Fundației Culturale «Principe-
le Carol», fi indcă în această editură va 
debuta editorial, în 1927, cu volumul 
Cuvinte potrivite. În Nota de la pagina 
272, după „tabla de materii”, stă scris: 
„S-a cules și tipărit cu literă nouă engle-
zească în Tipografi a Fundației Cultura-
le «Principele Carol», în timpul Săptă-
mânii Patimilor, anul 1927, Director al 
Tipografi ei fi ind d-l Marcu Turneanu, 
care s-a ostenit îndeosebi pentru cât mai 
buna înfățișare a textului.” Pe pagina de 
gardă a cărții este imprimată emblema 
Fundației.

Referatul editorial al „Cuvinte-
lor potrivite” fusese alcătuit de Nicolae 
M. Condiescu, căruia poetul îi va păs-
tra o vie amintire (în 1961, în calitate 
de „membru al Academiei R.P.R.”), 
Arghezi eliberează o «Referință» caldă 
văduvei Sabina Condiescu, în obținerea 
unei pensii de urmaș.

Să precizăm că debutul edito-
rial al poetului este susținut de Henry 
Fischer-Galați „sub egida Fundației” 
(care va susține și apariția cărții de ver-
suri din 1934, Cărticica de seară). Au 
urmat: Icoane de lemn, tipărită în 1929 
la Editura Națională S. Ciornei, Poarta 

neagră imprimată la Cultura Națională 
în 1930.

3.GORJUL – în atenția Fundației 
Culturale «Principele Carol»

Activitatea Fundației Cultura-
le Regale va fi  una plină de roade și 
satisfacții, antrenând un număr mare 
de scriitori, oameni de cultă și știință, 
adresându-se, prin programele sale cul-
turale (îndeosebi reviste de cultura), nu 
numai specialiștilor ci și publicului larg 
de la sate, unde se înfi ințează cămine 
culturale, biblioteci etc. Acum încep să 
lucreze în domeniul etno-folcloristicii și 
echipele coordonate de Dimitrie Gusti, 
investigând vetre de veche tradiție, pre-
cum Runcul Gorjului din care se culege 
un bogat material documentar. Să amin-
tim aici și lucrarea editată postum a lui 
Ernest Bernea, Moartea și înmormânta-
rea în Gorjul de Nord, sau culegerile de 
folclor muzical ale lui Constantin Brăi-
loiu din Gorj.

Editura Fundației Culturale Re-
gale încerca să ia legătura și cu conde-
ierii afl ați în mediul rural, calculându-se 
imensul câștig în plan cultural-obștesc. 
În acest sens, amintim scrisoarea, data-
tă „1 Martie 1940”, a Fundaţiei Cultu-
rale Regale «PRINCIPELE CAROL» 
din Bucureşti, adresată tânărului poet 
gorjean din Hobița, Ion Gheorghe 
Anglițoiu, autor a trei volume antu-
me, favorabil recenzate în „Gorjea-
nul” (Harfe, București, 1939; Pulbere 
de stele, București, 1941; Vis de aur, 
Petroșani, 1941) și al altora rămase în 
manuscris:

„Stimate Domnule Ion Gh. An-
gliţoiu,

Citind în «Gorjanul» despre ac-
tivitatea dv. Literară, vă comunicăm că 
cu poşta de azi vi s-a trimis un număr 
din revista literară a căminului nostru 
«Luceafărul literar», poate o veţi afl a 
pe placul dv. Şi-i veţi deveni prieten, co-
laborator şi abonat.

Revista noastră apare regulat, 
bilunar, de 18 ani şi se ocupă numai cu 
lansarea talentelor provinciale, având 
şi tipografi e şi editură proprie în care 

Tudor Arghezi şi Fundaţia Culturală «Principele Carol»

Clădirea Fundaţiei Culturale Regale
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colaboratorii noştri harnici îşi pot imprima operile 
literare.

Dacă doriţi să primiţi şi dv. Revista regulat, vă 
rugăm să ne scrieţi şi să ne trimiteţi şi colaborări.

Sănătate”  (ștampilă și ss. indescifrabilă).
Bănuim că pentru editarea volumelor din 1941 

poetul ar fi  putut primi sprijin din partea Fundației, 
de vreme ce numele său, iată, intrase în atenția diri-
guitorilor culturali de la București. Mai ales că poetul 
își terminase studiile liceale și își trecuse bacalaurea-
tul la Liceul „Titu Maiorescu” din București, urmând 
tot aici, la Universitate, cursurile Facultății de Litere 
și Filosofi e. Era abonat, printre altele, și la „Revista 
Fundațiilor Regale”, la care, bănuim, ar fi  putut cola-
bora, dacă ar fi  supraviețuit războiului.

Poetul-erou sublocotenent Ion Gheorghe 
Anglițoiu a căzut la Stalingrad pe 20 decembrie 1942, 
la vârsta de 29 de ani, fi ind onorat cu „Ordinul CO-
ROANA ROMÂNIEI” cu spade în gradul de Cavaler 
cu panglică de VIRTUTE MILITARĂ”.

4.Tudor Arghezi și mai tânărul poet gorjean
Ion Gheorghe Anglițoiu

Același autor gorjean, Ion Gheorghe Anglițoiu, 
care trimitea de pe front poezii  și articole la «Gorjea-
nul» lui Jean Bărbulescu, se adresează și lui Tudor Ar-
ghezi, primind de la acesta o scrisoare de încurajare:

„Stimate Domnule Angliţoiu,
Mulţumindu-vă pentru reexpedierea unei scri-

sori, pierdută, dimpreună au alta pierdută de tot, de 
către o domnişoară studentă, care îmi afi rmase că 
scrisorile i-au fost furate cu ghiozdanul, la Academia 
Comercială, dar care locuieşte în strada Dionisie, 
unde aţi găsit scrisoarea, în noroi, nu mă pot împiedi-

ca să vă exprim satisfacţia că în confuzia de noţiuni şi 
sentimente actuală, se mai afl ă sensibilitate la onoa-
rea delicată a unei infi me datorii de amănunt.

Primiţi vă rog felicitările şi cele mai bune sa-
lutări.

T. Arghezi
37 Prelungirea Mărţişor, Telefon 3.33.54, Bu-

cureşti.”
Păcat că destinul poetului-erou a fost atât 

de scurt, o relație mai de durată cu Ion Gheorghe 
Anglițoiu din Hobița Gorjului fi ind de dorit nu numai 
de tânărul condeier abia debutant editorial, cât și de 
toți cei ce își puneau speranța într-un nou poet repre-
zentativ pentru spiritualitatea Gorjului atât de încercat 

în anii celui din urmă război, despre care noi înșine 
am scris în coloanele «Gorjeanului», prin decembrie 
1995 (Scriitori gorjeni de altădată: Ion Gheorghe 
Anglițoiu, 1913-1942, „Gorjeanul”, nr. 1762/ 16 dec. 
1995, p. 1). 

Nu putem încheia, fără a aminti aici micromo-
nografi a dedicată lui Ion Gheorghe Anglițoiu (2010)  
de prof. Ion Mocioi, recuperând astfel fi gura unui ta-
lentat poet al Gorjului de altădată, „o fi gură literară 
pierdută în anii afi rmării, din timpul celui de-al doilea 
război mondial”, conform  aprecierii  monografi stului 
(Poeți și poezie, Drim Edit  & Spicon, f.a., pp. 233-
249).

Dincolo de acest atașament de 
circumstanță istorico-biografi stă, există, însă, 
în scrierile argheziene postbelice, o nouă ati-
tudine față de instituția monarhică, multe vi-
zându-l direct pe fostul Suveran, ca pome 
întregi din Stihuri pestrițe (1957) sau pe „fl ă-
căul țării”, care accidentează mortal un copil, 
„grăbit să-și ia cafeaua la Sinaia.” (Mormânt în 
drum).  Versul devine de o ironie mușcătoare 
și teribilă, precum în Cristelniță: „Mitropolitul 
când l-a botezat/ A spus că era  gata să-l înece/ 
Nu c-ar fi  fost cristelnița prea rece,/ Dar că s-ar 
fi  născut și el căscat.// În neamul lui al treilea 
din leat,/ Toți s-au născut căscați, că trece,/ Din 

Recuzarea monarhieiRecuzarea monarhiei
tată-n fi u, meteahnă-n câte zece,/ Și semnul de 
blazon e-asigurat...” 

Să nu uităm că, după încarcerarea în 
Lagărul de deținuți politici de la Tg.-Jiu, din 
toamna lui 1943, Arghezi va fi  citat în Procesul 
Antonescu, luând apărarea Mareșalului care, 
spre mirarea nemților ce-l doreau încarcerat 
într-un lagăr german, se pronunțase categoric: 
„Arghezi a greșit aici, aici trebuie să plăteas-
că!” De asemenea, sunt cunoscute și scrierile 
sale în care condamnase alianța cu Germania 
hitleristă, salutând apoi gestul crucial al Ro-
mâniei care întorsese armele împotriva aces-
teia.

În ton cu noua ideologie, Arghezi este 
gata sa renege totul, situându-se pe poziții par-
tinice conformiste, ce i-au asigurat revenirea 
glorioasă din recluziunea impusă. E destul să 
cităm poezia-sonet A fost, n-a fost, pentru a 
vedea cum din sentimentele și convingerile 
de altădată nu a mai rămas nimic, dovadă in-
contestabilă nu atât de conformism ideologic 
postbelic cât de reconsiderare a unei atitu-
dini din care nu lipsiseră niciodată reținerile 
și temerile: „Se povestește că aveam un rege,/ 
Cum, care, când? Cătai și întrebai./ Îl căutai, 
ca-n sacul cu mălai/ Un bob de mei, și n-aveai 
ce alege.// Din povestire  spusă te mirai/ Că n-
ajungea din fapte să se-nchege/ Și nu aveai din 
pleavă ce culege,/ Pribeagă umbră, praf și mu-
cegai.// Fugar de neam, de timp și de popor,/ 
Stins ca un muc și rece ca un ciot,/ N-avea ră-

gaz, de-a fuga călător.// A fost? N-a fost? Ră-
mâne să se știe,/ Fugind mereu, el a fugit de 
tot/ Din țara guvernată de o fotografi e.”

Cumplită este cerneala idiosincraziilor 
și reconsiderărilor argheziene!...

Documentar de Cezar BRAIA-BARASCHI

Ţăranul gorjean  Tudor Măruţă cuvântând în faţa RegeluiŢăranul gorjean  Tudor Măruţă cuvântând în faţa Regelui
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1.Pe temeiuri culturale – credința Poetului în 
epoca «Restaurației»

Prețuirea pe care Arghezi o va arăta regelui Carol 
al II-lea, cel ce patrona cu o mândrie nedisimulată atât 
„Revista” cât și „Editura Fundațiilor Regale”, este reală și 
justifi cată. Ea se realiza, de fapt, prin legătura poetului cu 
colonelul în rezervă și scriitorul Nicolae M. Condiescu.

Readucerea pe tronul României a lui Carol Carai-
man, după ani buni de exil parizian, va fi  salutată și de Ar-
ghezi în „Bilete de papagal”, la 29 iunie 1930:

„El aparține poporului întreg, e al Țării, al tânărului 
care visează între cărți și sărăcie, al săteanului dintre boi și 
spice, al muncitorului odihnind, răzimat în ilău și ciocan, 
al elitei vechi, putrezite... O lume nouă se ivește, voinică 
și vitează, odată cu regele nou, cu Omul nou.” (Scrieri, 40. 
Proze, Ed. Minerva, 1996, p. 310).

Revenit pe tron, Carol al II-lea va benefi cia, în politi-
ca culturală, de sugestiile și îndrumările colonelului scriitor 
Nicolae M. Condiescu, privind reorganizarea instituțională 
a României, modernizarea vieții cultural-științifi ce, reorga-
nizarea Uniunii Fundațiilor Regale (jurnalul regal Însem-
nări zilnice consemnează toate aceste inițiative și reușite 
culturale).

Să precizăm că, prin implicarea Guvernului liberal 
condus de Gh. Tătărescu, în 1933, viața cultural-artistică și 
științifi că a țării a înregistrat frumoase realizări.

2.Sprijin fi nanciar discret din partea regelui Ca-
rol al II-lea

În 1930, Arghezi – care își ridicase la Mărțișor o fru-
moasă reședință – se confrunta cu mari greutăți fi nanciare. 
Prin intermediul mai vechiului prieten N. M. Condiescu 
(devenit în 1932 secretar general al „Fundațiilor Culturale 
Regale”), poetul va obține din partea Regelui o mare sumă 
de bani, cu care își achită datoriile „amenințătoare” și fi na-
lizează amenajările de la Mărțișor.

Arghezi nu era singurul care benefi cia de mecenatul 
regal, multe alte edituri și chiar scriitori au fost susținuți 
fi nanciar de cel ce a fost supranumit „un Brâncoveanu al 
culturii românești” (a se vedea susținerea de care s-a bucu-
rat și Lucian Blaga nu numai în activitatea diplomatică dar 
și la intrarea în Academie).

Și cu următorii directori ai Fundațiilor Regale (D. 
Gusti, Al. Rosetti ș.a.). T. Arghezi a 
avut bune relații de colaborare, Uni-
unea Fundațiilor Regale având buget 
propriu dedus din cel al statului, des-
tinat dezvoltării culturii, artei și litera-
turii. Colaborarea poetului la „Revista 
Fundațiilor Regale” și contractul de 
editare cu Uniunea (pentru Ce-ai cu 
mine, vântule? Povestirile boabei și 
ale fărâmei, 1937) sunt grăitoare în 
acest sens.

3.Atitudinea rezervată a Re-
gelui față de Poetul-pandur

De la un timp, însă, regele 
Carol al II-lea manifesta față de poet 
anumite rezerve, în urma luării de că-
tre acesta a unor poziții critice față de 
destituirea lui Nicolae Titulescu din 
postul de ministru de externe. Nici 
aducerea la conducerea țării a Guver-
nului naționalist de 40 de zile Goga-
Cuza nu era pe placul poetului, deși 
Goga s-a opus suspendării „Biletelor 
de papagal”, dar nu și a ziarelor de 
centru-stânga: Adevărul, Dimineața și Lumea.

Deși poetul trimitea „Biletele de papagal” Bibliote-

cii Casei Regale (conform scrisorii din 15 februarie 1938), 
pe la sfârșitul lunii februarie, Ministrul de Interne, Armand 
Călinescu, din noul guvern prezidat de patriarhul Miron 
Cristea, dispune ca revista „să fi e interzisă”.

Afl at în culmea gloriei sale, ca „un nou Eminescu”, 
Arghezi constată că interzicerea revistei era o hotărâre ce 
avea girul cel mai înalt, de aceea la 22 iulie 1938 se adre-
sează generalului N. M. Condiescu, apoi lui Al. Rosetti, 
trimițând la „Revista Fundațiilor Regale” câteva texte, care, 
desigur, nu se publică, ceea ce-l determină să înceapă cola-
borarea la „Viața românească”. Începând cu numerele 10 și 
11, R.F.R. publică, însă, textele argheziene.

Dizolvarea partidelor politice și crearea partidului 
unic, Frontul Renașterii Naționale, la care au aderat ma-
joritatea intelectualilor și oamenilor de cultură, nu a găsit 
în sufl etul poetului înțelegerea dorită, astfel că Arghezi se 
retrage la Mărțișor, indignat de mersul în forță al istoriei. 
Numele lui Arghezi va fi  șters de pe  lista deputaților și se-
natorilor numiți de rege, în iunie 1939 (M. Sadoveanu, L. 
Blaga, I. Al. Brătescu-Voinești, I. Agârbiceanu, N. Iorga, 
I. Pillat – senatori; I.M. Sadoveanu, I. Petrovici, M. Ralea, 
Cezar Petrescu – deputați).

În 1938 Arghezi va fi  refuzat și de la primirea în 
Academie, candidații trebuind să aibă „agrementul preala-
bil” al Coroanei Regale. Se știe că, din 1921, regele Carol 
al II-lea, ca membru de onoare, devenise și „protector al 
Academiei Române” și „Președinte de onoare” (din 8 iunie 
1930, la doar două zile de la revenirea pe tron!).Așadar, 
în consacrarea academică din perioada interbelică un rol 
important, determinant chiar (menționam deja cazul lui L. 
Blaga) l-a avut Casa Regală, considerată drept „ocrotitoare 
a culturii, artei și literelor românești”. La alegerile din 1938 
avuseseră „agrementul prealabil” noii membri: D. Caracos-
tea, N.M. Condiescu, M. Dragomirescu, dar nu și Tudor 
Arghezi și Eugen Lovinescu, adevărații corifei ai moder-
nismului, mai puțin „agreați” de membri titulari al Secției 
Literare a Academiei.

4.Arghezi încearcă să recâștige încrederea Rege-
lui

Faptul acesta nu l-a împiedicat pe poet să colabo-
reze în continuare la R.F.R. până în aprilie 1939, când o 
boală „necruțătoare” îl va doborî la pat vreme de câteva 
luni (episodul misterioasei boli, în legătură desigur cu bi-
ografi a acestei perioade de „marginalizare”, va fi  evocat 
într-o tabletă, din care afl ăm că nu pe cale spitalicească ci 
prin intervenția unui renumit taumaturg își va recăpăta să-
nătatea). Poetul va relua colaborarea la R.F.R., fi ind prezent 
în numărul omagial „Restaurația 1930-1940. Regele” (nr. 
6/1940), alături de condeieri de seamă, semnând versurile 
Carol II rege (pp. 483-484), un omagiu inexplicabil și târziu 
adus celui ce, după pierderea Basarabiei și Ardealului de 
Nord, va abdica la 6 septembrie 1940:

„De-a pururi de-aici nainte/ Au să ni-l ție vremurile 
minte (...)// El a mutat Carpații vechi din loc/ Și-a-ncins cu 
ei, cu cremene și foc, / Altarul noilor hotare (...)/ Răscoala 
lui a fost a tuturor,/ Durerea lui era durerea lor/ Iar biruința 
lor întreagă e-n izbânda/ Și-n truda lui, care-a sfi nțit osân-
da (...)// Dar sufl etele, inimile toate/ Bat lângă Tine, Doam-
ne. Sănătate!”

Desigur, Arghezi dorea să recâștige încrederea Su-
veranului și să iasă din izolarea autoimpusă. Evită, însă, a 
se angaja într-o publicistică politică, având trista experiență 
din timpul Primului Război Mondial, când s-a ales cu o con-
damnare politică, fi ind încarcerat luni de zile la Văcărești. 

5.Arghezi și „Caracostii Acade-
miei”

După abdicarea Suveranului, la 
6 septembrie 1940 și venirea pe Tron a 
lui Mihai I, poetul continuă să publice 
în R.F.R. și în 1941, dar fără a se înregi-
menta în corul celor ce-l proslăveau pe 
Mareșalul Ion Antonescu, cel ce readuse-
se Basarabia, răpită în 1940, la trupul țării, 
prin intrarea în război alături de Germania 
hitleristă împotriva Uniunii Sovietice.

Colaborarea cu noul director al 
R.F.R., D. Caracostea, se întrerupe în 
1941, în urma publicării crezului artistic 
arghezian Dintr-un foișor, căruia condu-
cătorul revistei îi răspunde cu ironii și 
negații (un negativism care prefi gurează 
episodul de tristă amintire din 1948 cu 
Sorin Toma!).

Mai târziu, în 1946, poetul va pu-
blica pamfl etul Caracostii Academiei, 
cu adresă precisă la o anumită ostilitate 
de „gașcă” politică, ironizând merite-
le îndoielnice ale „nemuritorilor” nou-
aleși...  Condeiul acid al poetului va fi  

fără cruțare, culminând cu pamfl etul Baroane din 30 sep-
tembrie 1943 (din Informația zilei”), care-i aduce trei luni 

de detenție politică în Lagărul de la Târgu-Jiu (2 octombrie 
– 20 decembrie 1943).

6.Recunoașterea ofi cială a Poetului
Abia în 1944, Revista Fundațiilor Regale, având un 

nou comitet de direcție, îi va solicita poetului colaborarea 
(în nr. 8: Tablouri biblice / Versuri de abecedar), continu-
ând să publice în coloanele acesteia până în 1947.

În 1946, poetului i se decernează Premiul național 
(pentru poezie), în decembrie același an fi ind sărbătorit de 
noul ministru al artelor, Ion Pas. Poetul nu scapă de ironia 
și critica ziarului „Liberalul”, care-i va imputa un anumit 
comportament obtuz și interesat „între niște cocoane, între 
niște miniștri, între niște false lumini, printre care ți-ai plim-
bat speranța și căciula.” (I, 269, 5 ian. 1947, p. 2). Era vorba 
de o imputare ce privea raporturile poetului cu monarhia, 
destul de vizibile.

7.Atașament și rezerve față de Carol al II-lea
După cum menționam, Tudor Arghezi a fost atașat 

de politica culturală a lui Carol al II-lea, dar a avut rezer-
ve serioase față de autoritarismul acestuia începând de prin 
1937. Rezervele argheziene, niciodată tranșante la acea 
vreme, din motive lesne de înțeles, se resimt de către ofi -
ciali, ceea ce îl determină pe poet să se replieze în liniștea 
Mărțișorului. Însă, în 1938, văzând că izolarea nu este cea 
mai înțeleaptă atitudine, Arghezi încearcă să recâștige sim-
patia Suveranului. Acum, în 1938, cu prilejul aniversării 

Regelui, va semna tableta De ziua Lui..., ce va fi  publi-
cată și în „Gorjanul” (XV, nr. 38, 20 octombrie 1938, pp. 
1-2), după ce apăruse mai întâi în Allgemaine Zeitung (An. 
III, nr. 10 006, 16 octombrie 1938, p. 1), fi ind reluat de o 
întreagă presă națională: „Ancheta” (Brăila), „Cuvântul” 
(Brăila), „Ecoul” (Galaţi), „Curierul Tecuciului”, „Ştirea” 
(Timişoara), „Ardealul” (Braşov), „Presa Olteniei” (Cra-
iova), „Conştiinţa română” (Satu Mare), „Noua Gazetă 
de Vest” (Oradea), „Acţiunea” (Galaţi), „Estilop” (Cluj), 
„Az Uisag” (Salonta), „Szekely Nep” (Sfântul Gheorghe), 
„Glasul Bucovinei” (Cernăuţi), „Solia Dreptăţii” (Orăştie), 
„Volksblatt” (Arad).  - Tudor Arghezi,  Scrieri, vol. 41, p. 
468. 

Anul 1938 era, de fapt,  anul desfi ințării partidelor 
istorice, al abolirii Constituției din 1923 și al introducerii 
dictaturii regale. De aici puternica propagandă ce se fă-
cea în întreaga presă românească, supravegheată de cen-
zură, pregătind terenul apariției partidului unic, Frontul 
Renașterii Naționale. 

De precizat că elogiul „Prinţului cu ochii albaştri”, 
care ar fi  iniţiat o epocă de „renaştere naţională”, îl făcu-
se Arghezi şi într-o conferinţă radiofonică din septembrie 
1933 (publicată în revista „Radiofonia”, 24 septembrie 
1933, cu titlul: „Medalion. Regele” -  Eugen Denize, Isto-
ria Societăţii Române de Radiofonie, vol. I, 1928-38, par-
tea I, 1928-1944, S.R.R., Direcţia Patrimoniu, Bucureşti, 
1998, p. 174).  Să menţionăm că acest articol, apărut iniţial 
în „Allgemaine Zeitung”, la 16 octombrie 1938 și preluat  
apoi de publicaţii din întreaga ţară, avea o puternică miză 
propagandistică, mai ales că era semnat de „cel mai mare 
poet român în viață”, Tudor Arghezi.

Citită cu atenție, tableta De ziua Lui... relevă un sen-
timent de recunoștință, dar și o deferență izvorând dintr-o 
temere justifi cată, deoarece, văzându-se izolat, poetul trăia 
cu sentimentul apăsător al răului ca i s-ar fi  putut face. De 
aceea, tableta cu pricina nu trebuie citită ca un elogiu fără 
rezerve, ci ca o tactică a apărării într-un moment delicat al 

TUDOR ARGHEZI ȘI CAROL AL II-LEA
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relațiilor sale cu Casa Regală. Desigur, destituirea lui Titu-
lescu în 1937 și moartea suspectă, în mai 1938, a lui Goga, 
la Ciucea (care, după căderea guvernului său, îl amenința pe 
Suveran cu mari dezvăluiri, dar imediat după o călătorie la 
Berlin moare subit la Ciucea, zice-se „otrăvit”!) îi dădeau 
serios de gândit lui Arghezi.

În această idee, reproducem un fragment din tableta 
argheziană De ziua Lui, sugerând o meditație în spiritul ce-
lor evocate mai sus:

DE ZIUA LUI…

“De ziua naşterii unui copil, cu bretonul blond şi 
ochi albaştri, cum îl arată fotografi ile de altădată, în braţele 
Reginei Maria…

Regina Mamă a plecat din grădinile ei pe un drum 
de panglică violetă şi nu s’a mai întors.

Copilu este azil [sic!] 
de 45 de ani şi Rege. Are un 
Regat mare, popor de peste 20 
milioane de oameni şi trăeşte o 
epocă, din toate amintirile is-
toriei excepţională, evenimen-
te noi şi accelerate.[...]

Aglomerat de activi-
tăţi, adesea diametral opuse, 
Majestatea Sa nu s’a dat îna-
poi de la nicio iniţiativă, neo-
bişnuită nici cititorilor bogaţi, 
necum Şefi lor de Stat. E pri-
mul Rege editor, cunoscut de 
istorie. Are două edituri între-
ţinute cu cheltuieli personale, 
pentru cititorul cult şi pentru popor. A înfi inţat aşa numita 
Ziua Cărţii, devenită Luna Cărţii, pentru care de curând a 
clădit un Pavilion al Culturii, expoziţie a cărţilor apărute 
într’un an, la toate editurile din ţară. Şi ca să nu se piardă 
din vedere legătura neîncetată ce trebuie să dureze între li-
teratură şi Stat şi interesul datorit cărţii, la exemplul conti-
nuităţii şi periodicităţilor – reviste, ziare, buletine în toate 
centrele de mişcare intelectuală – Suveranul a înfi inţat un 
Premiu naţional personal de poezie şi proză.[...]

Tot ale M. S. Regelui, sunt şi cele două monumente, 
pe cale de edifi care şi care se construiesc zi de zi limbii 
româneşti, tâlmăcirea Sfi ntelor Scripturi şi Enciclopedia. Şi 
acum în urmă, guvernul Majestăţii Sale, a pus în fapt o idee 
discutată 30 de ani, un nou Abecedar şi o nouă Carte de 
Citire, două cărţi de temelie ale oricărei culturi, pe popoa-
re şi naţii. Prin prezentarea neîntreruptă a manuscriselor la 
un concurs, aceste două prime cărţi ale copiilor şi adulţilor 
vor atinge perfecţionarea de expunere şi metodă dorită de 
Ctitor.

Aş produce o amintire personală, încă proaspătă 
după trecerea anilor de la data evenimentului când s’a pe-
trecut. [...]

Pe neaşteptate, Majestatea Sa, coborând până în sa-
tul meu, mi-a acordat Premiul Majestăţii Sale.

Premiul avea un protocol. Titularul trebuia să se 
ducă la Palat şi să-l primească din mâna Suveranului.

N’am crezut să iau vreun premiu vreodată; în viaţă 
am fost un codaş. Premiul Majestăţii Sale avea o valoare 
hieratică. Mă gândeam că puteam să fi u un budist tăvălit 
în ţărână şi că Buda, desfăcându-şi douăsprezece mâini de 
piatră, şi le-ar fi  pus pe creştetul meu.

M-am dus la Palat în haine de şiac. [...] Regele în-
suşi! Alb, îmbrăcat ca un ofi ţer. M’am uitat… Figura Îi su-
râdea proaspătă, fragedă, ca o fl oare matinală. N’am putut 
rosti o şoaptă: numai emoţia era în funcţiune. Am primit un 
plic, pe care mi l-a întins într’o tăcere de mare răsărit de 
lună. Mi se părea că stau în zodia luceafărului, echilibrat 
pe un nor de mătase. Ori emoţia mea mă înşela, ori era şi 
Regele emoţionat… Mi-a strâns mâna şi mi-a rămas mâna 
îmbrăcată într’o mănuşă de răcoare caldă… N’am mai dat-
o cu nimeni toată ziua. E datină în popor ca de sărbătoarea 
când iei împărtăşania să nu-ţi mai săruţi nici părinţii.[...]

Se trezesc luminile, oridecâteori mă duce gândul la 
el. Sunt şi aici de faţă, deasupra iscăliturii mele…  

T. Arghezi”
Din tableta aceasta omagială, scrisă desigur cu talent 

și o trăire aparte, rezultă ajutorul primit de la Suveran („Un 
plic, pe care mi l-am întins într-o tăcere de mare răsărit de 
lună.”), când poetul, înglodat în datorii de pe urma ridică-
rii și amenajărilor de la Mărțișor, pe deasupra împovărat 
de tribulații familiale, nu mai spera să iasă la liman. Grație 
amicului său N. M. Condiescu, apropiatul Regelui, Arghezi 
va putea să iasă din situația critică în care se afl a, fapt ce nu 
va fi  uitat niciodată, mai ales acum, în 1938, când, înconju-
rându-se de merite culturale, „noul Brâncoveanu  al culturii 
române” culegea toate laudele, simpatiile și recunoștința 
celor ajutați. Dictatura regală, instaurată pe 10 februarie 
1938, avea nevoie și de această recunoaștere, a oamenilor 
de cultură și artă. Căci, dacă în plan politic deceniul dom-
niei lui Carol Caraiman a fost și este mereu discutabil, în 
plan cultural, anumite inițiative și merite nu-i pot fi  negate.

Peste doi ani de la evocarea de mai sus, cu prilejul 
împlinirii a zece ani de domnie, presa promonarhică con-
semna „aceeași neostenită și ocrotitoare veghe de Părinte, 
pentru nevoile țării și pentru vlăstarul Dinastiei”.

Tudor Arghezi publică tableta Regele Renașterii, în-
cercând un bilanț general de nemărginită admirație:

„Regele Renașterii
Regele României nu se aseamănă cu orice Rege. El 

este Regele Renașterii artistice românești. În lirica melodiei 
a creat «Filarmonica» încă de pe când era Prinț.

În literatură, mijloacele temeinice pe care Majesta-
tea Sa le-a organizat, acolo unde nu era nimic altceva decât 
zăticnire, sterilitate și înfumurare, au slujit nu numai unei 
Renașteri, ci unei vijelioase izbucniri de puteri intelectuale 
liberate. Suveranul a avut intuiția justă a geniului românesc 
și chemându-l în lumină, i-a pus la îndemână uneltele trebu-
incioase. Oricine compară timpul de până la Regele Carol 
II, de până acum numai zece ani, cu ceeace este astăzi, vede 
numaidecât belșugul imens de scrieri realizate în această 
epocă scurtă. Mai mult, editurile Fundațiilor Majestății Sale 
au tipărit mii și mii de scrieri literare, fi losofi ce, artistice, 
științifi ce, reviste și ziare, în zeci de milioane de exemplare 
- și ritmul accelerat și de necrezut continuă amplifi cat întru 

nemurirea adevărată a Celui 
ce a stârnit această activitate.

Tudor Arghezi”.
Acest elogiu la un 

deceniu de domnie, făcut în 
vara lui 1940, cu puțin timp 
înainte de pierderea marilor 
teritorii ce au culminat cu 
abdicarea de la 6 septembrie 
1940, reafi rma, de fapt, mitul 
renașterii naționale cu care 
s-a încoronat Suveranul, de-a 
lungul unei domnii autorita-
re, catalogată de istorie drept 
dictatură regală.

8.Atenție și abilitate 
în relația cu Carol al II-lea

În 1930, Tudor Arghezi publica la Cultura Națională 
volumul de proze Poarta neagră, în care pot fi  întâlnite 
unele evocări din vremea detenției sale la Văcărești (fusese 
acuzat și condamnat, în 1919, în lotul celor 24 de ziariști 
„colaboraționiști” cu ocupantul german în timpul războiu-
lui, printre deținuți găsindu-se și mai vârstnicul Ioan Sla-
vici.

Poetul găsește cu cale să trimită „primul exemplar” 
al Porții negre, Suveranului, însoțindu-l cu o scrisoare de 
gratitudine pentru apariția volumului 
său de debut „Cuvinte potrivite” la Edi-
tura Fundației Culturale «Principele Ca-
rol», în 1927, carte care „nu ar fi  văzut 
lumina zilei niciodată”...

Afl ăm, încă din primele rânduri 
ale scrisorii, că poetul expediase, în exil, 
la Paris, prințului Carol Caraiman, alte 
două cărți precedente: Cuvinte potrivite 
și Icoane de lemn (1929). 

Revenirea principelui Carol 
pe tron, la 6 iunie 1930 – așa-numita 
„Restaurație” – găsește și în T. Arghezi, 
ca și în majoritatea intelectualilor și 
oamenilor de cultură, un simpatizant. 
Al treilea volum de scrieri argheziene, 
dedicat Suveranului la 4 decembrie 
1930, e un bun prilej pentru poet de a-și 
exprima atașamentul față de politica 
Restaurației, dar și gratitudinea față de 
ajutorul bănesc primit, în toamna re-
spectivă, la insistențele lui N.M. Con-

descu, într-un moment când Arghezi, secătuit fi nanciar și 
înrobit în datorii „amenințătoare” de lucrările la casa din 
Mărțișor, se afl a la mare strâmtoare...

Dar să dăm citire acestei scrisori inedite, 
achiziționată în 1989 de la un anticariat din pasajul Kret-
zulescu din București, de conjudețeanul nostru dr. în științe 
juridice Sorin Popescu (președinte de secție, cu rang de se-
cretar de stat, la Consiliul Legislativ), exemplar reținut de 
fapt de Ștefan Andrei:   

4 Decembrie 1930

Maiestate,
Am ținut să trimit M.S. Regelui primul exemplar 

scos din tipar, al volumului meu al treilea; celelalte două 
I-au fost trimise în exil, la Paris.

Cel dintâi volum al meu, de versuri, a ieșit subt 
semnul, ștampat pe coperta albă, al Alteței Sale Principele 
Carol și a avut noroc. Fără sprijinul Fundației fostei sale 
Altețe Regale, deși în momentul apariției materiale absen-
tă, poate că stihurile din «Cuvinte Potrivite» nu ar fi  văzut 
lumina zilei niciodată.

Vă doresc, Maiestate, fi ința reputației mele literare 
și de câte ori tipăresc o nouă carte, ales primul exemplar 
pentru rege. Iertați-mă totuș că pun în mâinile Majestății 
Voastre un alt exemplar decât cel de lux, pe care Vi-l 
pregătește editura, acela va fi  gata de abia peste 4 săptă-
mâni și doream, ca un contact mistic, ca pe masa Majestății 
Voastre să se deschidă cartea mea întâi.

Primiți Vă rog, Maiestate, o metanie, îngenunchiată 
pe locul cel mai curat al sentimentelor mele.   

(ss) Tudor Arghezi

Adresa pe plic: „Majestății Sale Regele Carol al 
Doilea al României”

Expeditor: „Tudor Arghezi, 42.Bulevardul Elisabe-
ta, București ”

 (Cf.: Sorin Popescu, «O scrisoare inedită a lui Tu-
dor Arghezi către regele Carol al II-lea», în „Nostalgii”, 
Editura «Continent XXI», București, 2011,pp.146-147).

Iată că relația poetului cu Regele Carol al II-lea a 
fost nu numai o cauză culturală câștigată, dar și un fel de 
siguranță materială, de unde și un oarecare sentiment de 
protecție în vremuri destul de tulburi, în care politica înce-

puse a se scrie de ani buni cu sânge și 
asasinate...

Departe de a fi  un monarhist 
învederat, Arghezi a avut un inspirat 
tact și o abilitate vizionară în cultiva-
rea acestei relații, știind să calculeze 
deopotrivă avantajele și riscurile. So-
cotim că „avantajele” acestei atitudini 
au fost de-a dreptul întremătoare și ca-
talizatoare. Iar „distanțarea”/ reținerea 
poetului, începând din 1937 până la 
abdicarea Suveranului (6 septembrie 
1040) este, cu unele rare intervenții 
laudative, în lumina adevărului istoric, 
conformă cu demnitatea și conștiința 
scriitoricească, ce caracterizează per-
sonalitatea unuia din „monștri sacri” ai 
literelor române. 

Documentar de
Zenovie CÂRLUGEA
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„Nicio faptă bună nu trebuie să ră-
mână nepedepsită”, spune un vechi proverb 
românesc. Paremiologia şi-a dovedit, şi în 
cazul de faţă, caracterul ştiinţifi c. Vom apli-
ca acest proverb la  Avatarii ale manuscri-
selor Eminescu, cum se intitulează cartea 
pe care o comentăm (şi din care cităm), o 
culegere de studii şi opinii ale unor perso-
nalităţi marcante din domeniul culturii ro-
mâne, alcătuită de Anca Silvia Bogdan şi 
Marin Diaconu, cu un cuvânt înainte de Eu-
gen Simion, apărută la Fundaţia Naţională 
pentru Ştiinţă şi Artă, în 2009.

Un scurt istoric al problemei se im-
pune.

Este vorba de lada de manuscrise 
eminesciene pe care însuşi proprietarul ei o 
preţuia ca atare: „Ce-aş voi să ştiu de la tine 
este dacă cărţile şi lada mea sunt în oare-
care siguranţă şi dacă pot spera să le văd”  
(p. 15), scrie, Eminescu, din spitalul din 
Döbling, la 12/24 ianuarie 1884, prietenului 
său Chibici-Râvneanu. La revenirea în capi-
tala Moldovei, Eminescu scrie aceluiaşi, la 
20 octombrie 1884, despre aceeaşi ladă, de 
fapt toată averea spirituală a marelui crea-
tor: „ E lesne de-nţeles că nu am unde pune 
lucrurile mele, încât ar fi  foarte bine dac-ai 
păstra tu încă câtva timp aşa-numita mea 
ladă”, implorându-l la o sporită grijă a ave-
rii sale: „Te rog dar să iei tu lada de la Sim-
ţion, dacă nu mai e cu putinţă să stea acolo, 
până ce starea mea se va-ndrepta” (p. 16).

Dacă Eminescu vorbeşte de o singu-
ră ladă, au fost voci în epocă care au vorbit 
de existenţa a două lăzi cu cărţi şi manus-
crise.

Astfel, Ilarie Chendi scrie, la 10 ani 
de la nemurirea poetului, despre trei domni 
care au venit la ultima sa gazdă care au ridi-
cat cărţi şi manuscrise aparţinătoare chiria-
şului. La 29 ianuarie 1902, Ilarie Chendi re-
vine şi detaliază că acei domni „ au umplut 
două cufere cu cărţi şi manuscrise” (p. 22).

„De la 1884 însă – scrie Chendi – de 
când Eminescu s-a întors de la Viena, până 
la 1889, când a urmat catastrofa morţii lui, el 
a muncit mult. Unde sunt manuscriptele lui 
din acest interval? Să fi e cumva acele des-
pre cari mi-au povestit mie bătrânii la cari el 
a stat în gazdă? La cine se vor fi  afl ând deci 
acele «două cufere pline cu sărăcia lui Emi-
nescu»? Chestiunea tot nu e rezolvată încă, 
manuscrisele lui Eminescu tot nu sunt toate 
la un loc”(p. 24). Cu acelaşi ton se întreabă, 
la 18 iunie 1899, şi Al. Antemireanu: „Ce 
s-a făcut cu manuscrisele inedite rămase 
după moartea marelui poet? Cine le pose-
dă? De ce nu se publică?”(p.19).

Dacă ipoteza şi întrebările criticului 
şi editorului Ilarie Chendi rămân doar ne-
dovedite sau retorice, o certitudine există. 
La 25 ianuarie 1902, în şedinţa Academiei 
Române, prezidată de P.S. Aurelian, Titu 
Maiorescu donează această zestre cu urmă-
toarea menţiune: „De la Michail Eminescu 
posed – dăruite de dânsul în diferite ocazi-
uni – multe manuscripte, parte poezii publi-
cate, parte încercări, fragmente şi variante 
de poezii nepublicate, parte studii, traduceri 
şi articole în proză”(p. 21). Donaţia târzie 
se datorează raţiunilor politice, a lui D.A. 
Sturdza, preşedintele Academiei. Despre 

această donaţie, Constantin Rădulescu- 
Motru avea să scrie: „Într-o bună măsură, 
opera marelui nostru poet poate fi  chiar so-
cotită ca înfi ată Academiei” (p.44).

D. Vatamaniuc, cel mai avizat în 
chestiune, lămureşte succesiunea donaţiilor 
şi răspunde, în opinia noastră, şi întrebărilor 
retorice puse de Chendi. Astfel, după prima 
donaţie maioresciană, urmează a doua, tot 
în şedinţa Academiei Române, prezidată, 
de această dată de I. Kalinderu, „25 volume 
manuscripte şi 72 de volume şi broşuri tipă-
rite, rămase din biblioteca părintelui d-sale, 
Ioan Maiorescu” (p. 73). A treia donaţie se 
datorează lui Matei Eminescu şi este adre-
sată Fundaţiei Universitare din Bucureşti, în 
1895, compusă din 25 de titluri de carte în 
142 volume, cărţi pierdute pentru totdeau-
na în evenimentele din 22 decembrie 1989, 
când „cineva” a comandat focuri de armă 
spre acel edifi ciu (Biblioteca Centrală Uni-
versitară Bucureşti), unde se ascundeau „te-
roriştii”. Aceştia n-au fost depistaţi sau exe-
cutaţi, în schimb valori patrimoniale au fost 
distruse iremediabil. Un alt patrulea fond se 
afl ă la Biblioteca Centrală Universitară „M. 
Eminescu” din Iaşi, care cuprinde Grama-
tica sancrită, în total fi ind vorba de 15.478 
p. afl ate în tezaurul Academiei ceea ce îl si-
tuează pe Eminescu, şi din acest punct de 
vedere, „în fruntea tuturor şlefuitorilor de 
diamante literare”, căci, mărturiseşte Ga-
briel Ştrempel, „la nimeni n-am găsit atâta 
deplină concordanţă între spiritul bântuit de 
furtuni şi ecoul lui în manuscrise, ca la M. 
Eminescu” (p. 87).

Despre gestul celebrului critic scrie 
la 17/30 mai 1902, bibliotecarul Academiei, 
Nerva Hodoş: „ Cel care s-a ocupat însă cu 
statornicie de soarta lui Eminescu – de glo-
ria ca şi de viaţa de toate zilele – d. Maiores-
cu, a făcut cel mai mare serviciu literaturii 
noastre contemporane, aducând mai întâi, 
încredinţând apoi Academiei Române, ma-
nuscriptele nefericitului poet”, dând altora 
posibilitatea şi „grija de a cerceta mai de-
parte în opera şi în sufl etul poetului pe care 
el cel dintâi l-a încurajat, apoi l-a apărat – şi, 
care, de atunci, s-a ridicat atât de sus. Am 
văzut manuscrisele, nişte biete caete zdren-
ţuite, în cari se poate urmări pas cu pas atât 
sărmana sa viaţă rătăcitoare, cât şi munca 
grea la care s-a supus Eminescu” (p. 26).

La polul opus se situează, din pă-
cate, G. Ibrăileanu care condamnă, în sep-
tembrie 1923, gestul istoric al mentorului 
„Junimei”: „Într-adevăr, nefastă inspiraţie a 
avut d. Maiorescu, când a dăruit Academiei 
manuscrisele lui Eminescu. Mai bine le-ar fi  
păstrat la domnia sa, sub şapte lacăte. Oare 
Academia Română, înainte de a pune ma-
nuscrisele la dispoziţia oricui burtă-verde, 
n-ar putea lua câteva informaţii în privinţa 
intenţiilor şi compentenţii lui?” (p. 32). In-
credibil! Iată că şi marile personalităţi pot 
emite judecăţi total greşite.

Acelaşi critic se ridică vehement 
şi eronat împotriva publicării postumelor 
eminesciene, considerând că „Eminescu 
nu e, nu poate fi  altul decât acela ce a voit 
să fi e el însuşi”, căci „după ce a utilizat ce 
i s-a părut mai bun, a inutilizat pentru tot-
deauna bucata utilizată. A aruncat-o la coş, 
cum s-ar zice” (p. 31). Şi, atunci, continuă 
în eroare eminescologul Ibrăileanu, „pentru 
ce ne luăm noi dreptul să-i violăm intimi-
tăţile profesionale şi să-l micşorăm în faţa 
marelui public? Căci hârtuiţele rămase de 
pe urma unui poet, caetele, maculatura, 
brulioanele – aceste mărturii penibile ale 
chinurilor creatoare – sunt pline de cugetări 
adesea banale, de însemnări uneori triviale, 
de forme vulgare şi imperfecte” (p. 23).

Replica vine de la N. Iorga, care pro-
clamă profetic: „orice rând din Eminescu 
merită să fi e tipărit” (p. 42). În Note istorice 
asupra editării operei poetice a lui M. Emi-
nescu, celebrul istoric, după ce constată că 
„nici o operă literară eminentă, ieşită dintr-o 
minte genială, n-a avut trista soartă a operei 
lui Mihai Eminescu” (p. 33), consideră, cu 
justeţe că e o „datorie pentru noi, păstrăto-
rii preţioaselor caiete, pentru noi cari am 
îngrijit atâta timp moştenirea literară a lui 
Alecsandri, să începem, printr-o comisiune 
la cari bucuros aş primi să mă alipesc, ediţia 

integrală a lui Eminescu, care trebuie să fi e 
un monument naţional şi pe care n-o poate 
da decât Academia Română”(p.36).

Ideea ediţiei integrală, văzută ca mo-
nument naţional, sub egida celui mai înalt 
for ştiinţifi c din România, este preluată de 
academicianul Perpessicius, în 1939.

Încercări de editare a operei emines-
ciene, cât mai integral, au aparţinut lui Ilarie 
Chendi (Literatura populară, 1902, şi Po-
ezii postume, 1905), Nerva Hodoş (Poezii 
postume, 1902), I.A. Rădulescu- Pogonea-
nu (în „Convorbiri Literare” publică „ma-
sive pachete inedite”, în 1905), Ion Scurtu 
(Scrieri politice şi literare, 1905), C. Botez 
(în 1933, prima ediţie critică a antumelor). 
Eforturi editoriale lăudabile au depus A.C. 
Cuza, N. Iorga, I. Bian, Al. Rosetti.

Dar Perpessicius este editorul mult 
aşteptat, care s-a ridicat, ca şi D. Vatama-
niuc mai târziu, la nivelul creaţiei emines-
ciene.  În prefaţa primului volum, el menţi-
onează că după donaţia lui Titu Maiorescu, 
editarea operei lui Eminescu „intră într-o 
nouă fază”, spre o ediţie „integrală şi criti-
că”, năzuind să ducă la bun sfârşit „împlini-
rea acelui corpus eminescianum, la care şi 
memoria poetului şi obligaţiile culturii con-
temporane, şi năzuinţele ani de ani amânate 
au deopotrivă dreptul”(p. 42).

În celebra Scrisoare către editorul 
eminescian, integral, din anul 2000, text 
publicat în 1964 deplânge că, de la donaţia 
din 1902, a trecut atâta vreme „şi încă nu 
s-a putut realiza întreg acel corpus emines-
cianum, la care Nicolae Iorga, când socotea 
că orice rând din Eminescu, de orice natură, 
merită să fi e editat” (p. 46), deşi „gânduri de 
editare integrală” au existat până la mono-
grafi a lui G. Călinescu.

Proiectat, iniţial în 14 volume, apoi 
în 20, de Perpessicius, acesta a editat, sub 
egida Fundaţiei pentru Literatură şi Artă 
„Regele Carol II”, condusă de Al. Rosetti, 
primele trei volume în perioada interbelică 
(vol. I, 1939, 3300 ex.; vol. II, 1943, 3900 
ex.; vol. III, 1944, 3626 ex.).

Apoi, postbelic au fost editate ur-
mătoarele volume: (vol. IV, 1952; vol. V, 
1958; vol. VI, 1963; vol. VII, 1977; vol. 
VIII, 1988.

Neliniştit de soarta editării integrale, 
Perpessicius se întreba cu oarecare lipsă de 
speranţă: „Împlini-se-va, oare minunea atâ-
ta timp râvnită, însă pe nedrept reclamată? 
Înainte de vreme? Le va fi  dat, oare, celor 
din pragul veacului al XXI-lea să salute edi-
ţia în foarte multe volume, integrală şi criti-
că, a operei lui Eminescu?” (p. 48).

Minunea râvnită de Perpessicius şi 
de alţi iubitori de literatură a fost împlinită, 
graţie unui colectiv al Muzeului Literaturii 
Române, condus de Al. Oprea, colectiv co-
ordonat de acad. D. Vatamaniuc (Petre Cre-
ţea, Al. Surdu, Olga Busuioceanu, Simona 
Cioculescu, Anca Costa-Foru, Eugenia 
Oprescu, Claudia Dimiu, Aurelia Dumitraş-
cu).

Cu mare scandal, din raţiuni extra-
literare, a apărut în 1980, Opere, vol. IX, 
primul volum din publicistica eminescia-
nă, coordonat de D. Vatamaniuc şi prefa-
ţat de Al. Oprea, urmat de vol. XI (1984); 
XII, 1985; XIII, 1985, volumul X, tipărit în 
1989, fi ind difuzat abia după Revoluţia din 
decembrie 1989.

Directorul Bibliotecii Academiei 
Române, acad. Gabriel Ştrempel, îndreptă-
ţit să constate o „obosire fi zică a fi lelor celor 
mai multe dintre manuscrise”, obligându-l 
la „ măsuri drastice de protejare a acestor 
comori fără egal ale neamului nostru” (p. 
85), va remarca că „ abia după această ope-
raţiune [de editare integrală, n. n.] manus-
crisele îşi vor găsi într-adevăr odihna me-
ritată, după atâţia ani de cercetare” (p. 89).

A doua operaţie necesară şi stri-
gentă, după tipărirea, în integritate şi spirit 
critic, a creaţiei eminesciene este „editarea 
întocmai, facsimilarea Caietelor lui Emi-
nescu” (p. 53), cum propunea Constantin 
Noica, care s-a luptat cu toate forurilor lite-
rare, ştiinţifi ce sau politice din regimul co-
munist în vederea facsimilării celor 44 caie-
te „spre a se vedea ce a făcut, cât a trudit şi 
cât ştia Eminescu în ceasul acela al culturii 

româneşti” (p. 54). Filosoful de la Păltiniş a 
avut un cult pentru „miracolul eminescian” 
şi, îmbolnăvindu-se de „eminescianită”, a 
militat, până la sfârşitul vieţii, pentru fac-
similarea tuturor caietelor în „întregul lor” 
(p. 54), care „ dau o imagine a pietaţii faţă 
de cultură pe care nu ştiu câte alte naţiuni o 
pot produce”, pentru că „totul îl interesează 
pe Eminescu, nu doar creaţia literară, ci şi 
literaturile lumii; fi losofi a, ca şi astronomia, 
matematicile, fi zica şi chimia; istoria, ca şi 
economia; limbile clasice şi cele moderne, 
cuvântul străin şi cuvântul românesc”(p. 
54). Pentru realizarea acestui vis, a cutreerat 
între 1968-1987, ca altădată Eminescu, ţara 
în „cruciş şi-n curmeziş”, a ţinut conferinţe 
publice, a susţinut ideea până la cele mai 
înalte foruri, a creat o şcoală în acest sens, 
pentru ca fi ecare capitală de judeţ să fi e în 
posesia acestei moşteniri miraculoase cu 
„deschiderea lor către universalul culturii şi 
cel al limbilor” (p.56).

Lipsa mijloacelor tehnice şi a speci-
aliştilor români nu l-a împiedicat pe C. No-
ica să persevereze în idee, convins, pe de 
o parte că „la scara culturii noastre, funcţia 
lui Eminescu poate fi  mai vie decât cea a 
lui Shakespeare în Anglia sau a lui Goethe 
în Germania, el fi ind „o conştiinţă de cultu-
ră completă” (p. 56), iar pe de altă parte că 
unul din „rosturile ediţiei facsimilate [este] 
tocmai acela de-a forma cercetători” (p.56).

Reluând ideile lui N. Iorga („orice 
rând din Eminescu trebuie făcut cunoscut”) 
şi G. Călinescu („nu e nimic de făcut cu ca-
ietele astea decât să fi e redate întocmai”), 
Noica demonstrează valoarea intrinsecă a 
manuscriselor eminesciene, care „ nu sunt 
de văzut, sunt de pipăit, de absorbit prin toţi 
porii”, ele se constituie într-un „laborator, 
dacă vreţi, este subsolul geniului lui, dacă 
vreţi, este haosul germinativ. E un haos, e 
o dezordine bună aici, e o zăpăceală în ma-
nuscrisele astea care trezeşte la viaţă”(p. 
59), iar dacă nu ne hrănim cu Eminescu, 
„acesta al haosului germinativ”, „atunci 
vom rămâne în cultură mai departe înfome-
taţi” (p.60).

Dar, spune, pragmatic, fi losoful: 
„Trebuie să facem lucrurile desăvârşit de 
bine. Desăvârşirea înăbuşe câteodată săvâr-
şirea” (p.56).

Despre necesitatea facsimilşrii s-au 
mai pronunţat Mihai Ciurdaru şi I.M. Şte-
fan.

Spre a nu rămâne înfometaţi în cul-
tură, peste ani, începând cu 2004, acad. 
Eugen Simion realizează ceea ce C. Noica 
doar visa, adică facsimilarea manuscriselor, 
sperând „că lumea românească să devină 
mai bună, mai frumoasă şi mai aptă pentru 
cultura de performanţă” (p. 79). În marile 
culturi ale lumii, doar Valery şi Leonardo da 
Vinci s-au bucurat de realizări comparabile 
cu cea a lui Eugen Simion, care a participat 
şi la editarea publicisticii  eminesciene ca 
„tânăr şi şomer”.

Împlinirea gândului noician de a 
reda nu un alt, ci „Eminescu total” ar fi  tre-
buit să fi e pentru Eugen Simion un prilej 
de bucurie sufl etească. Prea puţini au fost 
cei care au apreciat gestul său editorial de 
facsimilare (Ion Simuţ, Dan Mircea Cipa-
riu, Al. Ştefănescu, C. Barbu, M. Cimpoi, 
A. Păunescu, I. Cristoiu, Victor Crăciun, 
Ion Deaconescu, I. Buducă, N. Georgescu 
etc.). Majoritatea specialiştilor au preferat 
să tacă.

O primă lovitură datează din 2006: 
după apariţia primelor opt volume, Editu-
ra Academiei Române (?!) întocmeşte un 
caiet de sarcini prin care solicită continua-
rea tipăririi manuscriselor nu la Monitorul 
Ofi cial, ci la o tipografi e din Buzău sau 
din Oneşti. Se pierd 10 milioane lei, timp 
şi nervi, iar însuşi preşedintele în exerciţiu 
al Academiei Române, Ionel Haiduc, „a gă-
sit răspunsuri năucitoare pentru un om de 
cultură” (Dan Mircea Cipariu), considerând 
ca rentabilă fi nanciar tipărirea acestor ma-
nuscrise într-o tipografi e modestă, dar ief-
tină sau „poate vom publica în străinătate” 
(p. 126). Este inadmisibil ca un preşedinte 
de academie să nu realizeze că nu poţi face 
experimente tipografi ce cu o asemenea va-
loare spirituală, în condiţi-

Avatariile tipăririi manuscriselor eminesciene
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ile în care scanarea excepţională a acestora de către prof. 
Mircia Dumitrescu (facsimilele astfel realizate sunt mai 
lizibile decât originalele) nu puteau fi  realizate în oricare 
tipografi e.

Având „şi calitatea rară de a nu-şi părăsi proiectele, 
de a fi  conform cu sine însuşi, în diversele clipe ale vieţii, 
de a considera caracterul un corolar al talentului” (p. 183), 
cum îl defi neşte cu obiectivitate scriitorul Adrian Păunescu, 
care a sprijinit, în calitate de şef de comisie senatorială, 
acest măreţ proiect cultural, Eugen Simion reia tipărirea 
manuscriselor şi, astfel, în 5 ani ( 2004-2009) a tipărit în 38 
de volume toate cele peste 15.000 de pagini, sub egida Aca-
demiei Române în colaborare cu Editura Enciclopedică, la 
început, apoi cu Biblioteca Academiei Române şi Fundaţia 
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, volume care au fost dona-
te, conform unei decizii a Prezidiului Academiei Române, 
condus de însuşi Eugen Simion, marilor biblioteci din ţară. 
Principalii săi colaboratori: Mircia Dumitrescu şi Gabriela 
Dumitrescu.

Şi, în cel mai bizar spirit românesc, în loc de laude 
binemeritate, pentru fi nalizarea acestui proiect editorial de 
interes naţional, Eugen Simion este contestat cu duritate şi 
chiar reclamat la DNA.

Prima şi cea mai vehementă contestatoare este un... 
eminescolog, Ioana Bot, prodecan al Filologiei clujene. 
Doamna eminescolog consideră că „aceasta nu e o ediţie 
genetică şi electronică a manuscriselor eminesciene, ci un 
picturial cu poze ale paginilor, de complexitatea informa-
tică a CD-urilor oferite ca suvenire de la nunţi, botezuri 
şi absolviri” (p. 135). Replica lui Eugen Simion la această 
afi rmaţie este concludentă: aspiraţia spre elitism a Ioanei 
Bot „se poate psihanaliza” (p.140).

Un oarecare C. Vică, în ton şi toane cu Ioana Bot, 
consideră că preţul tipăririi este mare, că este o „glumă 
proastă pe bani publici, pentru că manuscrisele nu sunt ac-
cesibile liber (cu toate că sunt bunuri publice) şi, chiar dacă 
ar fi  fost nu pot fi  utilizate în cercetare” (p. 149). C. Vica 
îl contrazice pe C. Noica! Un alt oarecare, Andrei Matzal 
vrea să iese în evidenţă ca şi altădată Caion sau Sorin Toma, 
acuzând de nerentabilitate fi nanciară fi nalizarea facsimilă-
rii şi tipăririi manuscriselor eminesciene.

De aici până la anonimul „om de afaceri” din Timiş, 
Mircea Popescu, nu este decât un pas, pe care acesta îl face 
reclamându-l pe „numitul” Eugen Simion, cu „domiciliu 
necunoscut”, la DNA. „Faptele numitului Eugen Simion 
în coordonarea, conducerea şi administrarea acestui proiect 
constituie fapte de corupţie în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi vă solicit să declanşaţi urmărirea penală în acest 
caz”(p. 147), reclamă, la 16 iunie 2009, denunţătorul pe-
nal Mircea Popescu din Timişoara, membru PNL (oare, ce 
are de zis conducerea PNL?!), propunând ca martori pe ... 
Ioana Bot şi C. Vică, ceea ce demonstrează o acţiune conju-
gată. Promt şi corect scrie Ion Cristoiu: „România dă peste 
margini de nebuni care comit plângeri pe bandă rulantă că-
tre toate instanţele naţionale şi internaţionale” (p. 162) sau 
Alex Ştefănescu: „Ce motiv ar avea cineva să profaneze 
o asemenea izbândă? [...] Au fost multe certuri ruşinoase 
în viaţa noastră publică de-a lungul anilor, dar aceasta le 
întrece pe toate” (p. 164). 

O observaţie pertinentă constată Ion Spânu: „ Nu 
ştiu cum se face că majoritatea intelectualilor care-l de-
nigrează pe M. Eminescu primesc, mai devreme sau mai 
târziu, burse în Occident sau stipendii la care nimeni n-ar fi  
îndrăznit să râvnească” (p. 165).

Cu amărăciune, Eugen Simion scrie: „nu mă aştep-
tam să primesc recunoştinţa jertfei mele patriotice, dar nici 
să fi u dat pe mâna poliţiei nu gândeam să ajung. Dovadă că 
istoria „este inepuizabilă” (p.13). În loc să-şi consacre timp 
şi puterea de muncă în folosul altor cărţi, Eugen Simion, 
„creatorul şi istoricul literar al tuturor superlativelor spiri-
tuale” (Adrian Păunescu), trebuie să răspundă acuzaţiilor 
nedrepte şi nefondate, ale unor confraţi sau procurori.

Nemernicia românească, invocată de C. Noica şi 
greu suportată de Eugen Simion, iese din nou la iveală prin 
oamenii ei, loveşte moraliceşte şi încearcă acelaşi lucru şi 
penal.

”Fantezia denunţătorului meu – comentează Eugen 
Simion – este, ca şi a celor care i-o cultivă, neagră, absurdă 
şi înjositoare pentru spirit. Miroase a diversiune. Rămâne 
doar întrebarea dacă Eminescu şi cei ce vor să facă ceva 
pentru opera lui merită aceste mizerii morale. Întrebare re-
torică, desigur” (p. 156).

Eugen Simion spera, ca, prin implinirea acestui 
gând miraculos, „ca lumea românească să devină mai bună, 
mai frumoasă şi mai aptă pentru cultura de performanţă”, 
dar una lume, nemernică din fi re, nu poate fi  îmblânzită, 
precum Vulpea din Micul Prinţ a lui Antonie de Saint-
Exùpery. Nemernicii cu nemernicia lor nu pot înăbuşi 
marile proiete culturale româneşti. Iar Eugen Simion a do-
vedit-o, de atâtea ori, că nu se lasă înfrânt, că nu-şi abando-
nează ideile şi proiectele, biblioteca proiectelor eşuate fi ind 
doar o simplă sintagmă.

Prin săvârşirea tipăririi manuscriselor eminescie-
ne, Eugen Simion completează, extrem de onorant, în is-
toria culturii româneşti, triada începută de Perpessicius şi 
continuată de D. Vatamaniuc, este nu numai un pertinent 
cercetător al operei autorului Odei. În metru antic, ci şi 
un editor de vocaţie şi competenţă, dovedite şi în celebra 
colecţie Pleiade.

TUDOR  NEDELCEA

Preparative
Sclipeşte un cuvânt a poezie…
Să mergi prudent, căci nu se ştie…

  
Cusurgiu

Te legi de umbră, ca şi cum
De ea te-ai încurca pe drum.

  
 Scriitor în epoca de aur

Când sapi adânc în ironie
Ajungi hermeneut în puşcărie.

  
Picătura de sublime

E-n aer un nimb de pansele
Umbrind în extaz catifele.

                       
Cufărul cu versuri

Tristeţe înhămată la trăsură
Opri la bariera de cenzură.

  
Arheologie muzicală

Un hotentot, doi hotentoţi –
Nu poţi pe toţi să-i scoţi de hoţi
                       

Amintire 
Un orizont liliachiu
Pe sufl etu-mi e încă viu.

  
Adevăr crud
Flux şi refl ux şi-n artă este:
Roman de groază, după o poveste.

  
Ureche muzicală

De când cu moara, Don Quijote
Refrenul cântă fără note.

  
Vârste în pădure

Eşti sfâşiat de-o magică lumină
Când tinereţea altui drum se-nchină.

  *
Indecizie

Ce vreau să-ţi spun, cuvintele n-o pot,
Degeaba spiritual e polyglot.

Martor
E dreptul tău să taci. Dar o vocală
Împrăştie tăcerea ancestrală.
  

Întrebare hindusă
Mă sfâşie un gând cu aripi gri:
Ce trup aveam nainte de a fi ?
  

Numai pentru tine
Când încifrezi iubirea absolută
Nemărginirea este în derută.

  

Schimbare
Sentimente gru în expansiune.
Cele aurii se feresc de lume.
  

Generos
Risipă de imagini şi idei:
Trezoreria bravului condei.
  

Lapoviţă
Se împletesc iluzii cu păcate
În cercuri vii, neîmpăcate.

  
Ucenic perpetuu

Îmi şlefuiam ieri, la amiază,
Promisa amintire pururi trează.
   
Fotografie de epocă

Amanţii destrămau iubirea lor
(Împletitură de poem şi zbor)
        
Îmărbătare inutilă

Degeaba! Tot nu pot să ajung!
La bătrâneţe orice drum e lung.
  

Pluton de execuţie
(grafi că)

Amândoi suntem nebărbieriţi.
Şterg cu guma plumbii otrăviţi.
   

Întâmplare târzie
Mă încolţeşte vârsta ca un lup
Ce-a nimerit cu botul într-un stup.
   

Frigul definiţiei
Poezia e o plapumă întinsă
Pe o vale cu silabe ninsă.

  
Cartea

Doar ascunzându-te-n cuvânt
Rămâne umbra pe pământ.

Adrian VOICA

Nopţile hermeneutului
(distihuri)
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Una din caracteristicile operei critice 
a d-lui Gh. Grigurcu este aceea de a iposta-
zia, în lucrări panoramice, fenomenul literar 
contemporan, sub genericul unor percepții ce 
oferă variabilitatea în unitate. Aproape întrea-
ga prestație de longeviv cronicar literar poate 
sta sub titluri precum: „Critici români de azi” 
sau „Poeți români de azi”, ceea ce mărturisește 
intenția, de fapt declarată undeva, de a realiza 
un tablou cât mai complet al criticii și, mai ales, 
al poeziei române din perioada postbelică, de 
la suprarealiștii târzii (Constantin Tonegaru, 
Ion Vinea) la șaizeciști, și de la șaptezeciștii 
și optzeciștii afi rmați pe deplin la așa-numiții 
„nouămiiști” și „douămiiști”, până la ultimele 
apariții de acum doi-trei ani. Recenta și ma-
siva lucrare, Catalog liric („Convorbiri lit-
erare”, 2010, 438 p.) strânge la un loc, într-o 
înșiruire continuă, nu mai puțin de 97 de poeți, 
din diferite generații literare postbelice. Struc-
tural și, desigur, compozițional, volumul se 
așează într-un peisaj critic propriu, dacă este 
să amintim: Teritoriu liric (1972), Idei si for-
me critice (1973), Bacovia - un antisentimen-
tal (1974), Poeți români de azi (1981), Intre 
critici (1983), Existenta poeziei (1986), Peisaj 
critic (I,1993, II,1997, III, 1999), E. Lovinescu 
intre continuatori si uzurpatori (1997), A doua 
viață (1997), Imposibila neutralitate (1997), Po-
ezie romana contemporana, I, II, 2000), Fișele 
unui memorialist (2006) etc.

Volumul însumează, de fapt, cronicile pub-
licate de-a lungul ultimilor zece ani, în „Româ-
nia literară„, „Viața Românească”, „Acolada” 
etc. Avem  a face cu o însumare „de catalog”, 
fi rească, alfabetică, a numelor, evitându-se orice 
clasifi care, orice departajare generaționistă, cum 
de fapt stă bine unui tablou de valori concom-
itente al genului. Din cei 97 de autori (și 118 
cronici), unii se bucură de două sau trei cronici, 
revenirea criticului marcând aspecte noi ale liri-
cii și, desigur, o mai accentuată imagine a por-
tretului liric respectiv, surprins în mișcare, în re-
defi nirea sau în îmbogățirea elementelor defi ni-
torii, specifi ce, diferențiale.

E un amplu spectacol de evaluare critică, 
în care întâlnim, desigur, nu doar condeie ex-
celente și ...geniale.  De fapt, răspunzând unui 
„talentat tânăr autor” ieșean, dl. Grigurcu a măr-
turisit răspicat că a scris despre mai toți poeții de 
azi, nededicându-le, otova, fără discernământ, 
cronici ditirambice, dimpotrivă supunându-le 
producția „unui stil descriptiv, din dorința profe-
sională de a lua din când în când pulsul fenome-
nului poetic la nivelul său de actuală manifestare 
medie...” Nu e cazul, așadar, de a crede că, în 
aceste ample „dări de seamă”/ analize, criticul 
ar vedea incontestabil poeți mai mari decât eco-
ul poeziei lor (ca să parafrazăm o remarcă a lui 
Ștefan Aug. Doinaș privitoare la poezia lui Ghe-
orghe Istrate).

Tocmai acestui deziderat îi răspunde re-
centul Catalog liric, „pulsul fenomenului poe-

tic” fi ind luat cu instrumentele binecunoscutei 
metode estetice cu care operează dl. Grigurcu 
și cu care ne-a obișnuit în ultima jumătate de 
secol, dând glas unei voci critice de autentică 
vocație și refractară oricărei presiuni conjunctu-
rale. Textele d-sale exprimă o gândire limpede, 
dincolo de menajări, concesii și stratageme, iar 
cine știe să citească înțelege exact atât afi rmația 
netă cât mai ales negația ori reținerea axiologică, 
oferind acele citate ilustrative, lămuritoare, mai 
totdeauna fără putința de ambiguizare a intenției 
scripturale.

Desigur, orice diagnostic critic incum-
bă nu numai obligația de a surprinde, cât mai 
exact, notele specifi cității artistice, ci și acel in-
evitabil subiectivism al receptării, conform cu 
exigențele valorice și ale gustului estetic. Cine 
cunoaște critica dlui Gh. Grigurcu nu va întâlni 
aici „deziceri” și reformulări, în sensul ajustări-
lor axiologice, dimpotrivă, va vedea cum toate 
aceste cronici intră într-un dialog cordial și fi -
resc al valorilor lirice din epocă, dincolo de ori-
ce clasifi care riguroasă, departajată, de criterii 
generaționiste sau de grupări poetice. Astfel de 
clasifi cări, proprii îndeosebi criticii universitare, 
se dovedesc de cele mai multe ori conjuncturale 
și perisabile, când nu intră într-un tipar de gândi-
re străin libertății și specifi cității creației. E mai 
mult un criteriu didactic decât unul operațional 
și funcțional.

Considerându-se, de fapt, știute toate 
acestea, criticul adună, între coperțile acestei 
cuprinzătoare lucrări, texte publicate în ultimul 
deceniu, cam în ordinea în care ele au apărut în 
diferite periodice. Acolo unde este cazul, autorul 
respectiv fi gurează cu două sau trei texte (cro-

nici), precum în cazul unor poeți urmăriți cu 
o atenție suplimentară: Constantin Abăluță, 
Paul Aretzu, Ana Blandiana, Emil Brumaru, 
Constanța Buzea, Ilie Constantin, Dan Da-
maschin, Gabriel Chifu, Mariana Filimon, 
Angela Furtună, Ioan Flora, Șerban Foarță, 
Mircea Ivănescu, Miron Kiropol, Ioan Moldo-
van, Mircea Petean, Petru Stoica, Liviu Ioan 
Stoiciu, Nicolae Tzone, Grigore Vieru, Liviu 
Georgescu, Floarea Țuțuianu...

Între cei 97  de autori, inserați alfabetic, 
există poeți de prim-plan, dar și alții afl ați în 
anumite etape ale creației, fi e la primele volu-
me, fi e la conturarea mai clară a unor viziuni 
poetice. În ceea ce-i privește pe consacrați, 
preferința criticului merge, în general, spre 
șaizeciști, dar și spre autori din generațiile mai 
noi, care îndeplinesc sufragiile unei atente 
evaluări.

Astfel, Constantin Abăluță, conside-
rat „un nedreptățit”, este apreciat drept „unul 
din poeții cei mai de seamă pe care-i avem 
în prezent”. La fel, Ana Blandiana, al cărei 
ethos impregnat de atitudini est-etice, este 
„cea mai cunoscută poetă din România”, me-
nită, prin rectitudinea atitudinii cetățenești, 
a spăla „rușinea bardului politizat”. Și Emil 
Brumaru este „unul din marii noștri poeți con-

temporani”, precum Miron Kiropol („un mare 
poet”). Un nume de-acum clasicizat al poeziei 
noastre contemporane este Petru Stoica („poet 
antiofi cial”), apreciat drept „un fanion al moder-
nismului” într-o epocă de redefi nire a poeziei, 
amenințată de ofi cializare. Însă „cel mai mare 
meșter al cuvântului românesc” este Șerban 
Foarță, câtă vreme Ion Horea rămâne „cel mai 
important poet în viață al Transilvaniei”. La fel 
mai tânărul Ioan Moldovan, „neîndoios unul din 
cei mai importanți poeți ai bogatei serii lirice 
optzeciste”. Și Aurel Pantea este socotit „unul 
din poeții noștri de excepție”, așa cum Adam 
Puslojič ilustrează „un profi l incontestabil”, 
amestec de ingenuitate frustă și demonie drama-
tizată...

Dacă Ion Mircea este „un poet intens”, si-
tuându-se între „transcendență” și „destructura-
re”, Nicolae Tzone rămâne „cel mai interesant 
avatar al avangardei pe care îl cunosc în prezent 
literele românești”. Iar dacă Gellu Naum ilus-
trează „un blazon al libertății”, Gherasim Luca 
rămâne „un nume de referință în cadrele avan-
gardismului”...

De o apreciere aparte, cu accent pe parado-
xurile poeziei sale”, se bucură Mircea Ivănescu, 
Mihai Ursachi („acreditarea unei legende”), 
Constanța Buzea („nume de referință în literatu-
ra română de azi”), Ioan Alexandru („poet cre-
puscular” și „catastrofi c”), Mircea Petean (cam 
singular „între intelighenții de azi ai pământului 
transcarpatic”). Sau, bunăoară, Ion Murgeanu, 
care „merită o mai înaltă prețuire în cuprinsul 
«generației» sale”, ca și Ion Zubașcu „unul din 

Gheorghe GRIGURCU:
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fi ii oropsiți ai istoriei noastre contemporane”, 
autor al opului liric Omul disponibil („una din 
cărțile cele mai impresionante de poezie pe care 
le-am citit în ultimul timp.”).

O altă categorie de poeți ar fi  aceea privin-
du-i pe ceilalți „consacrați”, mulți din generațiile 
mai tinere, precum caracaleanul Paul Aretzu, un 
avangardist târziu, încercând convertirea valorii 
religioase în percepții estetice, mizând deopotri-
vă și pe „intruziunea unei demonii”. U o poezie 
„dincolo de provincie” se remarcă suceveanul 
Ion Beldeanu, nu atât de radical, de pamfl etar și 
dinamitard precum Ion Chichere în „Absurdis-
tanul” său plin de sevele răului social și politic. 
Același spirit malefi c al secolului îl răsfrânge și 
poezia lui Gabriel Chifu, poetul craiovean defi -
nit drept „un calofi l cerebral”.

Dacă la Petre Got criticul 
evidențiază acea reverberantă „can-
doare a tradiției”, la Ion Horea con-
stată drept „centru al lumii” satul cu 
mirajul străvechimii sale și cu ritmu-
rile lui legate de anotimpuri, dar și 
de un anume „ethos” al spiritualității 
transilvane. Câtă vreme insolitul Vir-
gil Mihai ar avea caracteristic „exo-
tismul fl amboaiant”, iar Ion Lungu, 
dimpotrivă, ar merge pe un „biogra-
fi sm” navetând între teluric și celest. 
Nici clujeanul Ion Pop nu rămâne în 
afara aprecierii admirative, spulberân-
du-se prejudecata înrădăcinată la noi 
că am avea de a face doar cu o „poezie 
de critic”. La fel „necurmata angoasă” 
din poezia lui Cassian Maria Spiridon. 
„O mixtură de tradițională sumeție și 
de negație modernă” întâlnim în poezia sătmă-
reanului Radu Ulmeanu, câtă vreme coregiona-
lul său, George Vulturescu, rămâne „un poet al 
Nordului”, ca și Andrei Zanca cu a sa „aspirație 
spre Totalitate”.

Nici arădeanul Vasile Dan cu a lui „obsesie 
a copilăriei” ca o „dulce povară”, nici argeșeanul 
Virgil Diaconu, bard delicat ferit de excesele 
postmodernismului, nici Dinu Flămând văzut ca 
un liric „între contingent și absolut”, nici Dan 
Damaschin recepționat pe latura orfi smului, nici 
Marian Drăghici animat de o existențială fer-
voare balcanică – nu rămân în afara simpatiei 
critice.

Foarte interesante sunt și revenirile la au-
tori clasicizați, precum Ștefan Augustin Doinaș 
(în a cărui poezie criticul identifi că o „curbă on-
tologică”), Constant Tonegaru (al cărui discurs 
liric „are aerul unui balet tragi-comic”), Ghera-
sim Luca („nume de referință” al avangardismu-
lui interbelic) sau ion Vinea (al cărui „postmo-
dernism” nu trebuie să ne înșele în a-l fi xa corect 
în mediul avangardei interbelice). Nici Grigore 
Vieru, considerat un „Octavian Goga al Basa-
rabiei”, nu e uitat, iubirea de patrie devenind la 
acesta o fl amă care, în destule locuri, „se esteti-
zează”. Sub genericul Patria în variante, criticul 
reține creația autentică a poetului albaiulian Ion 
Mărgineanu (o muzicalizare de melopee a trăi-
rii lirice), a cernăuțeanului Vasile Tărâțeanu din 
„Țara fagilor” și a sibianului Ioan Radu-Văcă-
rescu...

Sub genericul Cei șapte magnifi ci 

(„nouăzeciști”) smulg criticului, fi ecare în felul 
său, câte o apreciere generoasă: Daniel Bănules-
cu, Mihail Gălățanu, Ioan S. Pop, Cristian Po-
pescu, Floarea Țuțuianu, Nicolae Tzone, Lucian 
Vasilescu. Criticul vorbește aici despre „avan-
garda recurentă” a unui lirism ce se reinventează 
mereu.

Să nu uităm și alte nume ale poeziei noas-
tre de azi: Adrian Alui Gheorghe (cu „întuneri-
cul moral” dintr-o estetică a urâtului), Nicolae 
Coande (descoperind „șansa «biografi smului»), 
Andrei Codrescu, Ion Davideanu, Dorin Tudo-
ran, Dinu Flămând, T.O. Bobe (cu orizontul lui 
miticist!), Ovidiu Genaru („bonomie ironică”), 
Liviu Georgescu, Bogdan Ghiu, Vasile Gogea, 
Andrei Gurghianu, Augustin Pop, Valeriu Mir-
cea Popa, Nicolae Prelipceanu, Adrian Popescu, 
Vasile Proca, Cristian Simionescu („unul dintre 

vârfurile incontestabile ale poeziei românești de 
azi”), Liviu Ioan Stoiciu („utopia demonică a sa-
tului, ce încă o dată se dovedește virtualmente 
mitic”), Ion Istrate, Victor Știr, Pavel Șușară.

Între poetesele epocii noastre, în imediata 
vecinătate a Anei Blandiana sau Constanței Bu-
zea, le regăsim pe Nora Iuga (cu „suprarealis-
mul” ei manifest), pe Sina Dănciulescu („poetă 
remarcabilă”), pe Ioana Dinulescu (luptându-se 
cu plictisul într-o Craiovă a noilor „bani” numi-
tă „orașul lui Heidegger”, un fel de „feminita-
te versus provincie”), pe Ioana Ieronim, Mari-
ana Filimon, Monica Patriche, Mariana Bojan. 
Nu sunt uitate Monica Cesereanu cu viziu-
nile sale hilare și negre, secretate de un fel de 
«billis atra», Magda Cârneci considerată „poetă 
semnifi cativă pentru spiritul epocii, acel «Ze-
itgeist» atât de profanat de barzii mistifi cărilor 
propagandistice, Irina Mavrodin (poezia unui 
„prea-plin sufl etesc”), Angela Furtună (evidentă 
„pasionalitate livresc-caligrafi că”). Menționăm 
portretul Floarei Țuțuianu, „atât de fl oare și totuși 
carnivoră”, devoratoarea de imagini lubrice, 
tinzând prin viziunile sale la un pansexualism 
de tip feminin (cronica „Cu sexul pe buze”, în 
care se citează și o frază din prefața lui Eugen 
Negrici privind producția unei feminități fruste 
și „ciripitoare ca o târfuliță”).

A nu se înțelege din „califi cativele” risi-
pite în acest Catalog liric că dl Gh. Grigurcu 
este un spirit laudativ. Dimpotrivă, mișcându-se 
cu fi rească dezinvoltură într-o materie atât de 
bogată, criticul păstrează echilibrul judecăților 

de valoare în marginea calității textelor. D-sa 
știe să aducă citatul ilustrativ la locul potrivit al 
comentariului; din câteva rânduri, dacă nu din-
tr-o fericită sintagmă uneori, profi lul poeziei în 
cauză este conturat cu linii subțiri sau în tușe 
mai groase, după caz. Este în tot acest demers 
critic un simț estetic aproape instinctiv, pe care 
îl deține profesionistul în urma îndelungatului 
exercițiu, când a afi rmat cu măsură, a negat cu 
indignare, dar a lăsat creatorilor    și șansa unor 
viitoare izbânzi, pe baza unor elemente teore-
tice și de stil neexplorate încă. Este vorba, de 
fapt, de un ritual” al analizei, în degajările sale 
criticul să ajungă repede la mentalitatea/ starea 
de spirit/ concepția din care au izvorât versurile, 
aderențele confi ne la tabloul liric al epocii, ipos-
tazierea eului liric în relație cu varii aspirații, 
opțiuni, învecinări de expresie și gând.

Să observăm că dlui Grigurcu 
nu-i cad în mână cărți care nu spun 
nimic (o vocație de-a dreptul vo-
luptuoasă a manifestat în acest sens 
Alex. Ștefănescu), o primă operație 
ar fi  aceea de a scrie despre o carte 
(din mulțimea de cărți primite în ca-
litate de cronicar literar). Nu toate îl 
bucură, nu toate trec ștacheta mini-
mei îndreptățiri valorice. Concesii, 
mai ales în ultimii ani, nu se mai fac 
în marile periodice de profi l, și nici 
de data asta, nu pentru că d-sa nu ar 
vrea să scrie despre cât mai multe 
cărți, ci pur și simplu din cauza tim-
pului drămuit la maxim, împărțit în-
tre mai multe reviste, cu care are ter-
mene fi xe de trimitere a materialelor. 

Scriam odată că dl Grigurcu 
reprezintă o „instituție” a criticii de unanimă 
admirație. E o mai mult chiar, de-a dreptul o ma-
gistratură care funcționează cu o mare conștiință 
a omului de cultură, care a creat nu numai adu-
latori și adversari, dar și acea masă de cititori 
solidari cu judecățile estetice cât mai exacte și 
exprimate într-un limbaj artistic, care nu renunță 
la mijloacele și fantezia poetului. „Artisticita-
tea” acestei critici nu mai trebuie pusă la îndo-
ială, este o calitate vizibilă, care se recomandă 
de la sine. Un articol publicat de noi în urmă cu 
30 de ani în „Ramuri” (nr 11/1983) la o carte de 
critică purta chiar acest titlu: „Gheorghe Grigur-
cu sau mandarinatul criticii artistice”. Apariția 
avea loc într-un mensual afl at sub conducerea 
lui Marin Sorescu, într-un moment când cei doi 
scriitori își exprimaseră gusturi estetice diferite. 
Era vorba de un moment important din istoria 
receptării criticii lui Gh. Grigurcu, când ideea de 
„mandarinat” aplicată scrisului artist nu putea fi  
atribuită decât unui vrednic slujitor al magistra-
turii critice (nu mai e nevoie să precizăm anumi-
te reacții ale unor confrați!).

Urmărind, așadar, vreme de trei-patru 
decenii frumoasa evoluție a criticului și poe-
tului Gheorghe Grigurcu, distinsul nostru con-
citadin, nu ne putem exprima decât bucuria și 
mulțumirea de a fi  contemporan cu unul dintre 
cei mai de seamă scriitori din literatura noastră 
de azi.

Zenovie CÂRLUGEA
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Ioan: – Mă bucur să vă regăsesc, exercitându-vă pasiunea pentru memori-
alistică şi manuscrise, aici, în acest templu al literaturii române, unde se întreţine 
vestalic mitul faurului aburit şi unde studiul manuscriselor ne relevă, de fi ecare 
dată altfel, faţa nevăzută a literaturii fi ecărui scriitor (Am citat titlurile unor 
cărţi girate de Al. Oprea, primul director de după Perpessicius al Muzeului). Mă 
bucur ca, printr-o convorbire în trei (înregistrată, pentru a nu ne pierde ideile şi 
expresivitatea spontană), să putem prefi gura, în proiectul comun BVA, alte noi 
pagini, de data aceasta, despre uceniciile din „anii de formaţie” sau, mai exact, 
despre rolul formativ al câtorva scriitori români importanţi, care, prin modul lor 
de a fi , a gândi şi a scrie, l-au marcat, mai mult sau mai puţin, pe Valeriu Anania 
în viaţă şi în artă. Nu aplicăm, însă, dezavuata teorie a infl uenţelor şi nici pe 
aceea a intertextului …

Andrei: –Vă referiţi, desigur, la evocările autorului nostru din cartea sa 
Rotonda plopilor aprinşi (prima ediţie, 1983), şi, de aici, îndeosebi la Tudor Ar-
ghezi, Lucian Blaga, Ion Luca, Victor Papilian şi Vasile Voiculescu (într-o ordine 
alfabetică). Dar înţeleg că trebuie să ne raportăm acum nu atât la faptele evocate 
şi la arta naraţiunii, cât mai ales la aspectele formative (pentru Valeriu Anania), 
în măsura în care acestea ar putea fi  recunoscute – cu aproximaţie, bineînţeles 
– în preluarea şi asimilarea creatoare a unui model de viaţă sau de creaţie, în 
anumite particularităţi ale tehnicilor de construcţie, procedee stilistice ş.a., recu-
noscute sau nu de către autor ori de către exegeţi. Dar nu cumva, aplicând această 
metodă în legătură cu fi ecare dintre autorii menţionaţi, e ca şi cum am face un 
ecorşeu autorului nostru şi, mă rog, şi operei sale?

I.: – Nu-mi plac ecorşeurile operei! Ele o mortifi că! Te-ai dus cu gândul 
prea departe şi ai înţeles greşit. Îmi vine să reiterez o propoziţie a lui Valeriu 
Anania din însuşi Cuvântul înainte al cărţii de care vorbim: Unei exactităţi con-
troversabile i-am preferat onestitatea aproximaţiei (1). Exegetul care „jupoaie 
pielea” întinsă de un autor peste „trupul” interior (de „laborator”) al operei sale, 
se aseamănă unui anatomist de la sala de disecţii a unei facultăţi de medicină, 
care lucrează pe cadavre şi nu mai are sufl et să perceapă că acestea au fost fi inţe 
vii, care au simţit, au gândit şi visat ca oricare dintre noi, cei vii. Vă rog să vă 
amintiţi paginile din Rotonda în care chiar Valeriu Anania evocă o asemenea 
sală, dar şi confl ictul său interior în legătură cu desacralizarea umanului prin 
percepţia indiferentă a cadavrului care a fost om! … Şi, dacă un cadavru trebuia 
respectat ca om – cum spunea profesorul de anatomie Papilian –, cu atât mai mult 
trebuie respectat omul viu şi, bineînţeles, omul creativ.

A.: – Înţeleg. Acel exeget nu mai e în stare să perceapă că autorul a dat 
sufl are de viaţă operei sale, i-a conferit acesteia o „mişcare” vie în sufl ete şi-n 
cugete, în timp şi-n spaţiu, depăşind, cu imaginea ei fi cţională, realitatea din care 
s-a inspirat, iar, cu sensul implicat, contingentul. Acela ce face un ecorşeu nu are 
dreptul să spună Ecce homo / Iată omul (autorul), fi indcă imaginea propusă de el, 
falsă, e moartă, nu are pulsaţia de viaţă a creatorului şi operei sale …

I.: – Dacă aţi înţeles acest lucru, înseamnă că o să vă feriţi, în preocupările 
voastre de documentarişti şi comparatişti să produceţi … „ecorşeuri”. Operei 
trebuie să i se păstreze întotdeauna, în „operaţiile” analitice care privesc „faţa 
nevăzută” ori o latură în comparaţie cu a altei opere, „pulsaţia” ei specifi că, „in-
variantul” ei viu, iar autorului, păstrată personalitatea şi originalitatea creatoare. 
Dar prea multă teorie devine superfl uă. Vă dau imediat un exemplu, chiar de la 
Valeriu Anania, când, într-un dialog cu Liviu Grăsoiu, recunoaşte sintetic: Ca 
scriitor, de la Arghezi am învăţat mult, foarte mult. Simţul limbii ca artă, băr-
băţia sau feminitatea cuvântului, ritmul frazei, vigoarea versului, tenacitatea în 
muncă, şi chiar răbdarea întru aşteptare. Am ucenicit la el vreme îndelungată 
(2). Şi, chiar dacă, în continuare, despre sine sau, mai exact, despre relaţia dintre 
meşter şi ucenic, Valeriu Anania afi rmă: Necazul e acela că a ieşit o calfă proas-
tă … în orice caz, nu atât de bună pe cât bănuiesc că şi-a dorit-o el (3), credeţi 
că el se referă la caracterul emulului de a fi  doar un imitator al magistrului?

A.: – Cred, mai  degrabă, că, în modestia autodefi nirii, se pot tâlcui două 
aspecte: primul, că emulul care a fost a vrut să fi e, dar, luând-o pe cărări nebătute 
(de maestru), n-a mai reuşit asimilarea perfectă a lecţiei acestuia; în al doilea 
rând,  că n-a reuşit o performanţă proprie de talia aceleia a mentorului. În ambele 
cazuri, însă, este de la sine înţeles, efortul autorului nostru de a-şi manifesta / şi 
exersa personalitatea creatoare, originalitatea (atât cât au putut fi !) – fapt recu-
noscut, de altfel, şi în mod explicit.

I.: – Să o luăm, deci, pe îndelete.
A.: – Îngăduiţi-mi, cucernice părinte profesor, să vă întrerup propunând 

ca, pentru Arghezi, mai întâi, să reconstituim cumva, de pe un stick, atmosfe-
ra casnică şi cea literară, proiectând în faţa noastră două imagini: a casei din 
Mărţişor, albă, luminoasă, înconjurată de grădină şi livadă, metoc al Mănăstirii 
Dintr-un Vis, cum i-a zis Valeriu Anania, şi, respectiv,o imagine a bibliotecii de 
la Patriarhie, unde acesta îl primea nu o dată pe Maestrul său. Vin în curând, după 
ce rezolv cu cineva din Muzeu, problema tehnică a proiecţiei.

I.: – Cum vrei, dar noi ne putem şi închipui  acest cadru empatic. Între 

timp, te-aş întreba, Felicia, cum crezi că a fost posibilă prietenia statornică între 
un tânăr monah şi un fost monah, unul ucenic şi celălalt maestru în ale scrisului. 
A avut roade spirituale  această prietenie, căci de cele artistice nu avem să ne 
îndoim?!

F.: – Eu cred că această  prietenie statornică [Şerban Cioculescu a obser-
vat că eu am fost singurul care a izbutit să păstreze, neştirbită, prietenia Meşte-
rului din Mărţişor vreme de douăzeci şi cinci de ani. Dacă e un merit, acesta e 
al lui, nu al meu – confi rmă Valeriu Anania în acelaşi interviu (4)] a avut roade 
complexe. Întâi de toate, în plan spiritual, căci Arghezi, cel nu o dată iconoclastul 
şi, faţă de o parte din cler, insurgentul, a tânjit întotdeauna după, aş zice, spiritu-
alitatea monastică (5) – ceea ce ne-a relevat, pentru prima dată, Valeriu Anania 
(în prima ediţie, din 1983, a Rotondei)…

I.: – Într-adevăr, Arghezi, deşi, în tinereţe, plecase din mănăstire cu tru-
pul, nu plecase şi cu sufl etul; preţuia valorile ei, inclusiv limba veche a cărţilor 
bisericeşti, păstra mereu un ataşament intim pentru amintirea mitropolitului Iosif 
Gheorghian, părintele său duhovnicesc şi etalonul său uman, practica discret ru-
găciunea zilnică (şi cu atât mai mult înainte de a se apuca de scris), iar camera sa 
de lucru era ca o chilie.

F.: – Prin această (încercare de) trăire monahală „în lume”, Arghezi sugera 
mai tânărului său prieten – cu patruzeci de ani mai mic, dar căruia i se adresa tot-
deauna cu apelativul Părinte – să-şi păstreze vocaţia monahală, pentru a-şi îm-
plini substanţa spirituală a vieţii şi a dobândi dulceaţa limbii vechi în scrisul său.

I.: – Mai de curând, în convorbiri cu Aurel Sasu, Valeriu Anania recu-
noaşte ceea ce ai intuit foarte bine: Arghezi era un excelent cap de familie (…). 
În acelaşi timp, însă, purta în sine, cu discreţie, nostalgia celor trei ani de viaţă 
monahală (…). Câteodată îmi vine să cred că tocmai această nostalgie arghezia-
nă mă ţinea aproape de el. Simţeam că, mutatis mutandis, vedea în mine ceea ce 
nu devenise el: un călugăr scriitor de literatură. La o festivitate culturală, unde 
ne înţeleseserăm să fi m amândoi, eu m-am prezentat în ţinută civilă; de îndată 
am simţit că nu i-a plăcut (…). Cred că sunt unul din  foarte puţinii care l-au 
cunoscut în Arghezi pe omul lăuntric (6).

F.: – Sunt şi în Rotonda … mai multe amănunte semnifi cative în acest 
sens, mai ales cele care evocă însoţirea lui Arghezi la Cernica, mănăstirea lui de 
metanie, sau diverse episoade legate de prezenţa lui Arghezi în biblioteca Patriar-
hiei şi întâlnirile scurte cu patriarhul Justinian. Aşadar, Arghezi, cel atât de brutal 
şi de murdar în vorbe cu inşi ori fapte ce nu-i conveneau, cel pe care Şerban 
Cioculescu nu şi-l putea imagina (până la evocările lui Anania) decât înjurând, 
cel repudiat în literatură de către Nicolae Iorga şi Nichifor Crainic, se dovedea 
atât de constant şi sensibil în aspiraţia lui spre trăirea spirituală, încât nu mai este 
de mirare că a putut fi  şi unul din marii poeţi ai sentimentului religios (7) – iar 
această afi rmaţie tranşantă şi restaurativă îi aparţine tot lui Valeriu Anania, în 
studiul său despre Poezia religioasă română modernă.

I.: – Aparentul apostat a exprimat, în cei 17 psalmi şi în poemele în proză 
din ciclul Ce-ai cu mine, vântule?, un proces dramatic între omul ce-l caută sin-
cer pe Dumnezeul-Părinte parcă retras din lume şi semnele (mult prea sărace!) 
prin care Acesta îşi manifestă intenţii de comunicare (de răspuns la interogaţii); 
de notat că aceste semne sunt mai degrabă întâlnite în universul mic decât la omul 
ce nu-şi trăieşte smerit măsura. Dumnezeu, credinţă, negaţie, revoltă, nostalgie, 
limită existenţială, inspiraţie divină nu sunt simple «teme» în poezia lui Arghezi, 
ci expresia patetică a unor gânduri şi sentimente intime ce i-au brăzdat viaţa 
ca nişte fulgere dureroase – conchide Valeriu Anania, pentru care marele poet a 
fost un homo religiosus cum nu avem un altul în întreaga literatură română (8).

A.: – Am reuşit să asigur proiecţia şi am făcut rost şi de câteva imagini 
semnifi cative şi pentru ceilalţi autori despre care urmează să vorbim. Deocamda-
tă, în paralel, imagini de la Mărţişor şi de la biblioteca Patriarhiei …

I.: –  … pe care ni le-am închipuit, dar îţi mulţumim. Continuând, aş vrea 
să observăm, după mărturiile lui Valeriu Anania, că starea de umilinţă reală pe 
care o trăia Arghezi în raport cu Dumnezeu se consuma cu deosebire în intero-
gaţiile asupra procesului intim al creaţiei literare, poetul de la Mărţişor mărtu-
risind adesea că el se considera numai parţial autor al paginilor lui; inspiraţia 
îi vine de undeva de sus, «de sub aripa îngerului» (9), că, de asemenea: Nici 
măcar munca de laborator, meşteşugul de a găsi şi împerechea cuvintele nu-i 
aparţinea integral, ea era susţinută de puteri nevăzute asupra cărora nu poate 
fi  nicio (altă) explicaţie decât comuniunea cu prezenţa nevăzută a lui Dumnezeu 
în miracolul cuvântului scris (10). De aceea şi exclamă Arghezi într-un psalm, 
cu o sinceritate care nu mai admite echivocul: Doamne, izvorul meu şi cântecele 
mele! / Nădejdea mea şi truda mea …

F.: – Trăită mai puţin dramatic sau mirabil (fi indcă are deja răspunsul şi 
sensul!), tema creaţiei şi a creatorului este, după cum a arătat şi L.-V. Bâgiu, o 
coordonată principală şi în poezia lui Valeriu Anania, căruia, după cum s-a văzut, 
nu i-a fost deloc indiferentă frământarea lăuntrică a lui Arghezi.

A.: – Diferenţierea, totuşi, faţă de Arghezi, se datorează faptului că, mo-

„MANTAUA” LUI ARGHEZI„MANTAUA” LUI ARGHEZI
(Sfârşind pauza de lucru, Ioan intră din nou, la studiu, în Muzeu. Va întâlni aici pe Andrei şi Felicia, membri  ai proiectului BVA şi pasionaţi de  
memorialistică. Va  realiza cu ei, într-un hol al  Muzeului,  un  nou  cadru  dialogic;  în surdină, muzică vocal-simfonică de Paul Constantinescu)
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nah fi ind, era, în mod funciar, mai ataşat canoanelor teologice, adică într-un fel 
mai apropiat de Vasile Voiculescu. Pe de altă parte, cred că această diferenţiere 
s-ar datora şi faptului de a percepe verbele „a crea” şi „a face” într-un mod 
deosebit – fapt reliefat, relativ târziu, în eseul Cerurile Oltului (11). Concis, aş 
aminti că Arghezi, preluând conştient sau nu pe apologetul latin Cassiodorus, 
spunea că: Numai Dumnezeu creează, noi doar facem, pe când Valeriu Anania, 
pornind de la unele exemplifi cări din limba populară, din limba bisericească, 
ca şi de la anumite observaţii privind experienţa artistică (a iconarilor sau a lui 
Brâncuşi), implică sinonimia quasi-perfectă a verbelor „a crea” şi „a face”: Arta 
mare şi adevărată contopeşte în unul şi acelaşi om pe artist şi pe meşter, verbul 
a crea şi verbul a face (12) – o concluzie surprinzătoare, după opinia mea, la 
un teolog, fi indcă pare a pierde sufl ul tainic dumnezeiesc din operă, pe care-l 
resimţea Arghezi. 

F.: – Opinia lui Andrei îmi pare grăbită, totuşi, pentru că, în fond, artistul, 
în viziunea lui Valeriu Anania, este doar cel creştin, afl at în relaţie funciară cu 
divinitatea; opţiunea autorului nostru, de fapt, poetica lui este bazată pe autocon-
vingerea că postura christică şi Logosul ar avea o natură confi nă cu a poetului 
şi a cuvântului artistic (…) – după cum decelează L.V.- Bâgiu. Crezând în sa-
cralitatea actului artistic, Valeriu Anania consideră că nu face versuri asemeni 
meşteşugului arghezian, ci că profesează o creaţie confi nă cu cea originară (…) 
– aceasta deoarece este un drept credincios creând întru Duhul Sfânt cu propriile 
cuvinte purcese din Cuvânt (13).

I.: – Desigur, dacă n-ar fi  fost precizarea ultimă, anume că poetul de care 
vorbim, Anania, este un dreptcredincios creând întru Duhul Sfânt, putea fi  sus-
pectat de regretabilă confuzie, dar tocmai această precizare vizează canonicita-
tea autorului, de unde şi echilibrul său. Dar iată că, prin această diferenţiere de 
care ai vorbit, dovedim că infl uenţele nu sunt totul, ci că, adesea, din nevoia de 
autonomie, creaţia unui autor se realizează „în replică” faţă de a altuia; desigur, 
aici nu e vorba neapărat de o replică, ci mai degrabă de complementaritate, care 
poate fi  un bun rod al infl uenţei, aceasta cere nu numai imitaţie, ci şi diferenţiere.

F.: – „Jocul” acesta între imitaţie şi diferenţiere mi se pare a fi  foarte 
interesant pentru devenirea ucenicului şi a creativităţii lui, încât v-aş ruga ca, 
deşi împreună am pus deja accentele principale în relaţia dintre Tudor Arghezi 
şi Valeriu Anania,  să-mi îngăduiţi să mai aduc în sprijin câteva amănunte sem-
nifi cative, pe care n-am să le parafrazez, ci mai mult o să le citez din evocările 
autorului nostru.

A.: – Te mai pot ajuta şi eu, dacă vrei.
F.: – Desigur. Iată: Cred … – scrie Anania – că munca lui (a lui Arghezi 

– n.m.) consta mai puţin în a căuta şi a găsi un cuvânt sau o expresie, cât în a 
alege din cele ce i se îngrămădeau sub condei. De la el am învăţat că e mult mai 
greu şi mai dureros să iei la goană ceea ce-ţi vine de-a gata decât să accepţi 
ceea ce ţi se lasă aşteptat. Deseori, metafora e un musafi r pe cât de nepoftit, pe 
atât de atrăgător … (14) sau: Vorbea foarte rar şi foarte puţin de experienţa lui 
scriitoricească intimă. Provocat, ocolea subiectul, îi era parcă ruşine, ca unui 
copil constrâns să spună ce a furat (de fapt, obişnuia să-şi distrugă manuscrisele 
dinainte de varianta fi nală – n.m.). Îi era silă să facă pe mentorul. Nu mi-a în-
găduit niciodată să-i spun «maestre», ci, simplu, «domnule Arghezi». Îndemnul 
lui deschis şi repetat era să scrii o pagină pe zi, indiferent dacă ai de gând sau 
nu să o publici. Să fi e! Scrisul e un meşteşug, condeiul e o unealtă, măiestria se 
capătă şi se păstrează prin exerciţiu … (15).

A.: – Nu-i plăcea să vorbească despre experienţa lui scriitoricească, to-
tuşi, cu ceea ce a scris, s-a putut alcătui o primă antologie de Ars poetica arghe-
ziană (16); acolo, însă, în 1974 fi ind tipărit volumul, ideea de „mistică a creaţiei” 
este negată (chipurile, pentru a-l apăra pe Arghezi şi, post-mortem, de acuzele 
cenzurii! – n.m.). Aceasta, în pofi da faptului că se reproduc sugestiile limpezi 
ale poetului, care se destăinuie undeva: O poveste care mi-a plăcut neînchipuit 
de mult e naşterea lui Iisus din fecioară nenuntită şi Dumnezeu. În venirea mi-
raculoasă a Fiului pe lume, am găsit documentul stării civile literare (17) – cu 
alte cuvinte, Cuvântul divin întrupat în fi inţa omului-poet, în cuvintele acestuia. 
Ceea ce am văzut că este şi arta poetică a lui Valeriu Anania.

I.: – De altfel, Valeriu Anania, într-un articol din 1986 (un răspuns la o 
anchetă literară, intitulat De ce scriu? În ce cred?), îşi începe credo-ul literar 
spunând: Cred în scânteia divină a omului … (18). O consonanţă cu Arghezi, ca 
şi cu Lucian Blaga, de care ne vom ocupa curând.

F.: – «Îţi mulţumesc, părinte Anania!» (19) - a fost exclamaţia lui Arghezi 
când, după multe ezitări, i-a citit un set de poezii dat, cu la fel de multe reţineri, 
spre lectură. Îi mulţumea, întâi, pentru că nu-i dăduse prilejul ca, la o eventua-
lă negare a talentului sau a scriiturii, să-şi piardă un bun prieten, cum i se mai 
întâmplase. Îi mai mulţumea pentru că putea să se bucure de versurile unui alt 
autentic poet şi percepea că are pe cine să adopte în breasla scriitoricească. Prin 
această confi rmare, Arghezi se integra defi nitiv în biografi a lui Valeriu Anania, 
cu ponderea unui gest al destinului (20).

A.: – Cu acest moment nu s-a încheiat ucenicia, dimpotrivă, nenumărate 
probleme de creaţie vor fi  dezbătut împreună, între care aceea a îmbogăţirii şi 
perfecţionării continue a limbii artistice. Am spus că vreau să te ajut şi spicuiesc: 
Lumina aceea n-ar fi  trebuit s-o uit nici acum, când îmi cerea un Molitvenic (pe 
care-l defi nise evlavios drept «o carte adevărată, în faţa căreia simţi nevoia să 
te descoperi» - n.m.). I l-am dus, fără să ştiu pentru ce îi trebuie. Caută cuvinte 
uitate, mi-am zis. La vârsta şi împlinirile lui, Meşterul era încă un mare scor-

monitor de limbă (…). Se pare că omul acesta a stors tot ce se putea scoate din 
limba română şi că nouă nu ne-a mai rămas nimic …

 – Sigur, râdeţi, domnule Arghezi, râdeţi, cum trebuie că a râs Edmond 
Rostand când i s-a spus că el e miliardar de rime … Dar ce ne facem noi, cei de 
după dumneavoastră?

 – Limbă românească, ce să faceţi? Poezia se isprăveşte odată cu poetul, 
limba creşte laolaltă cu neamul (…).

 – … Dar să-ţi mai spun ceva (a zis, după un timp, Arghezi – n.m.): fi e 
că prinzi cuvintele din viu grai, fi e că le dobândeşti din dicţionar, dacă ele nu-
ţi intră de-a dreptul în sânge, n-ai făcut nimic (…). Cuvântul trebuie să-ţi vină 
singur sub condei, chiar dacă-ţi vine greu şi trebuie să-l aştepţi îndelung; dacă 
până la urmă nu-ţi vine, înseamnă că nu trebuie.

 – Dar de căutat căutaţi cuvinte şi acum.
 – O să caut toată viaţa. Tu îmbătrâneşti, limba se primeneşte (21).
I.: – De la rugul cel nemistuit al unor asemenea amintiri (nu numai arghe-

ziene din Rotondă…), amintiri – lecţii de viaţă şi de creaţie, Valeriu Anania îşi va 
alcătui „tablele de legi” interioare pe care le-a urmat, conform cu înzestrările şi 
rosturile proprii, impunându-se ca un creator de excepţie în literatura noastră … 
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Ioan St. LAZĂR

(fragment din volumul Bartolomeu Valeriu Anania sau Lupta lui Iacob cu Îngerul, 
în curs de editare)

A suta Ceașcă ce-o golesc
Nu e cu lapte, nici cu sare,
Ci coniacul franțuzesc
Face cafeaua așa tare!

Adeseori în ea citesc
Gingașe romuri literare –
A suta Ceașcă ce-o golesc
Nu e cu lapte, nici cu sare...

Toți scriptorii ce iscălesc,
Setoși de-așa aniversare,
La ăst taifas se regăsesc -
Și, ca o dulce alinare,

A suta Ceașcă o golesc!

Magi MARGHI
NB. Minirevista „Ceașca de cafea”, inițiată de poetul-actor George 
Drăghescu, a ajuns la al 100-lea număr. Îi dorim miriade apariții...

RONDELUL RONDELUL 
MARGHILOMANULUIMARGHILOMANULUI
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Dintre toţi scriitorii înaintaşi pre 
care i-a cunoscut, Tudor Arghezi a rămas 
fascinat cu precădere de Caragiale în care 
a văzut un model de artă a cuvântului. 
Intâlnirea lor într-o sală de expoziţie pe 
care tânărul Arghezi o păzea, ne-a fost 
povestită de acesta de mai multe ori, ca 
şi bucuria trăită de reputatul scriitor care, 
iscodindu-l pe  tânărul afl at în perioada 
primelor sale încercări, l-a apostrofat cu 
cuvintele: „Mă, tu scrii!” Apoi aceste 
întâlniri s-au petrecut şi cu alte ocazii, 
una întîmplată chiar înaintea morţii dra-
maturgului, când acesta a fost prin ţară. 
Iată relatarea lui Arghezi: „Îl întâlnii, 
într-adevăr, pe Caragiale, acum vreo câ-
teva luni, la cea din urmă întoarcere a lui 
în ţară şi, după ce, timp de doisprezece 
ani, n-am mai dat ochi cu dânsul...Îl re-
cunoscui mai mult după sunetul, alterat 
şi el, al vocii, decât după chip, şi, într-o 
clipă, încercai două senzaţii opuse şi de-
opotrivă de ascuţite : o vastă bucurie că 
am să-l revăd, şi durerea gravă că-l vă-
zui. Caragiale cel puternic, cel vânjos şi 
mândru, de părea de două ori mai înalt 
de cum era – faţa lui abundentă şi largă, 
orientarea senină a frunţii lui, ochii lui ca 
nişte portrete adânci, umerii lui bine pur-
taţi, atitudinea lui ageră şi liniştită – îmi 
apărea mascat într-un om sleit, aproape 
umilit. Am stat în faţa lui sub neastâmpăr 
şi apăs, şi, cu toată greutatea de-a mă obi-
cinui cu această schimbare, eram împins 
diavoleşte să-i analizez fi inţa şi cuvinte-
le minuţios şi să adaog mereu la excesul 
meu de tristeţe fl acăra ochilor lui întu-
necată, craniul lui parcă rănit în creştet, 
decolorarea obrajilor, tremurul mîinilor.

Ceea ce mi s-a părut că funcţiona 
şi mai bătrân decât orice organ canalizat 
cu sânge era, la Caragiale, stihia sufl e-
tească. In toate cuvintele lui, deşi multe, 
se aşeza ceva ca nisipul care încetinea-
ză avântul cântător al undelor. Gasul lui 
venea ca după un drum nespus de lung. 
Avea clipe când ne îndemna să nu-l vor-
bim de rău şi, fi indcă nu voiam să ne 
răsară lacrimile, ne uitam în vorbele lui 
de nu cuprindeau trebuincioasa ironie. 
Mai mult ostenit decât aşezat în jăţul de 
unde ne vorbea, însoţindu-se de un gest 
dezamăgit, el părea în haina lui neagră 
şi veche, cu pălăria lui dreaptă de pâslă 
tare, ca un păstor mormon care ar fi  fost 
odinioară arhiepiscop catolic...”

Textul acesta, intitulat Pentru Ca-
ragiale, l-a scris în 1912, la moartea scri-
itorului, fi ind anunţat de redacţie cu un 
număr anterior în acest fel: „În numărul 
viitor al revistei noastre vom publica un 

articol asupra lui I.L.Caragiale, datorit 
unui fruntaş al literaturii noastre şi amic 
intim al defunctului”. Numărul următor 
al „Vieţii româneşti” conţine articolul cu 
titlul de mai sus al lui Arghezi. Anterior, 
în acelaşi an 1912, Arghezi semnase un 
alt text prin care l-a cinstit pe dramaturgul 
împătimit, pe zeul chiţibuşar al limbii, pe 
cozeurul neântrecut. E vorba de rubrica 
de „cronică teatrală” pe care el o deţinea 
în acel an la revista „Viaţa românească”, 
Arghezi consacrând  scriitorului sărbăto-
rit atunci la vârsta de 6o de ani, mai mult 
decât o cronică, o relatare apreciativă 
despre „Festivalul Caragiale”,articol pri-
lejuit de punerea în scenă a unor piese de 
Caragiale la mai multe teatre din Bucu-
reşti, nu numai la Teatrul Naţional, dar şi 
la Modern şi Comoedia, prin punerea în 
scenă a „Scrisorii pierdute”. Spectacolele 
s-au bucurat de un real succes, fi ind răs-
plătite cu numeroase aplauze, dar şi cu o 
reverenţă de ascultare „ca-ntr-o biserică 
la prăznuirea ctitoriei”. Sala era plină de 
tineri, dar şi de prieteni de tinereţe ai dra-
maturgului, de colaboratori, de cunoscuţi 
şi de toţi cei care l-au citit şi preţuit. Un 
singur om, arată Arghezi, lipsea din acel 
conclav, şi acela nu era altul decât scri-
itorul: „Absenţa scriitorului proclamat 
de toate condeiele, vocile şi peniţele te 
face să-ţi aminteşti trecutul de până azi 
şi de până mâine, purtarea noastră mes-
chină, atentatul impudic de-acum câţiva 
ani al unor stercorari ai literaturii şanta-
giste, mărunţimea şi mucegaiul nostru 
sufl etesc.” Iar el, Arghezi, salută tocmai 
modul în care dramaturgul a dat ripos-
ta celor care l-au otrăvit cu contestările 
lor, cu insultele şi acuzele de plagiat. El 
a răspuns cu demnitate tuturor Caionilor 
literari, retrăgându-se mândru şi sfi dător 
în singurătatea creaţiei lui din străinătate. 
„Şi ne place, scrie în continuare autorul 
cuvintelor potrivite, că acest maestru, la 
numele căruia se căciulesc timide atâtea 
plete, atâtea chelii, atâtea bărbi, atâţia 
piepţi lustruiţi de cămaşă, a înfrânt obi-
ceiurile cumetriei întru ipocrizie şi laşita-
te, şi cu fruntea întoarsă şi dispreţuitoare 
ne-a lăsat cu noi înşine şi a plecat singur 
cu sieşi. Ne place violenţa virilă a retra-
gerii lui. Ne place atitudinea vehementă 
a tăcerii sale depărtate. Un om întreg nu-
şi poate face gesturile pe jumătate. Ca 
o statuie care coboară de pe soclu şi se 
duce drept înainte spre un ţărm mai cu-
rat să-şi caute umbra prin lumini şi unde 
mai clare, aşa s-a depărtat dintre noi şi 
Caragiale.”

Desigur, au fost şi unii patrioţi ve-
xaţi, unii cârcotaşi care i-au găsit vine şi 
au formulat reproşuri, dar gestul său sfi -
dător la adresa burtăverzimii româneşti 
trebuie apreciat ca atare. De aceea, lui 
Arghezi nu-i mai vină să râdă de fi gurile 
caricaturale aduse de Caragiale pe sce-
nă. Pentru el, „Scrisoarea pierdută este 
o dramă sumbră, iar „tipurile şi comicul 
ridicul cae alcătuiesc piesa sunt farduri-
le zglobii ale unei crâncene deziluzii(...) 
Caragiale face dantelă cu coada bastonu-
lui, ca să zic aşa, şi parfume cu miazme. 
E o nuanţă ce scapă neâncetat din mâinile 
interpreţilor şi credem a greşi în părerea 
noastră că spectatorul cel mai nefericit la 
jucarea teatrului lui Caragiale trebuie să 
fi e autorul”.

Ideea aceasta a unui umor negru 
şi a unei satire sumbre este menţinu-
tă şi peste ani când, în 1946 va formula 

în „Revista Fundaţiilor” câteva păreri 
concluzive cu privire la personajele lui 
Caragiale. Găsindu-l pe acesta mai ac-
tual ca oricând.  După opinia sa, „El nu 
a copiat viaţa şi limbajul unui timp tră-
it, el a creat anticipat schema unei soci-
etăţi în înfi ripare. Tiparele lui dau serii 
imense de personaje după câteva mode-
le, atât de noi încât par inventate de el. 
Epoca e a lui şi (cum) durează de o bună 
bucată de timp...”, la fel cum personaje 
precum Agamiţă sau Trahanache pot fi  
recunoscute peste tot în lumea noastră. 
Şi acum revenirea la opiniile de la 1912. 
„Comicul bun, scrie Arghezi, nu e atât 
al umorului cât al genului serios şi grav, 
care oferă cele mai izbutite mostre de li-
teratură specială; comicul tragic. Prostul 
dă naştere hazului candid, veseliei nevi-
novate, ilarităţii naive, cu efecte, desigur 
originale, dar el e neîntrecut de râvna 
neobosită de factotum a varietăţii lui cu 
veleităţi, cretinul pseudocultivat sau ţâc-
nit. De opiniune activă şi exchibiţionistă, 
el are o judecată şi o sentinţă pentru toate 
cazurile inimaginabile, gata să dea soluţii 
de grotesc au atât mai defi nitive cu cât 
nu admite obiecţie şi discuţii(...). In fond, 
Caragiale a fost un creator trist.”

Ideea de bază şi aici, ca în 1912, 
este aceea că scriitorul acesta aparţine 
tagmei celor miruiţi de har pentru care 
cuvântul era o desfătare, dar şi un mi-
joc teribil de răscolire şi răsucire a sen-
surilor lui. El era pentru Arghezi „un 
artist”, unul dintre acei rari bijutieri ai 
cuvântului, care fac horbote şi dantele: 
„ Ca Flaubert, prinţul chinuiţilor. Cara-
giale căuta ore-ntregi cuvântul cel bun, 
elasticitatea insinuantă sau asprimea sau 
ritmul unei fraze. Intuiţia lui, necunoscu-
tă la mulţi scriitori mai tineri, era a unui 
artist de vocaţie. El vedea stilul aproape 
material, cu scobituri, cu reliefuri, cu linii 
şi arabescuri,şi cetind pe Caragiale stră-
vezi conturul şi grafi cul ideilor. Pe unele 
din paginile lui pare că şi-ai plimba pipă-
itul, ca să descoperi sub fl uiditatea dege-
telor, ca atunci când înconjuri cu mâna o 
tiară veche de aur, pietrele scumpe prinse 
defi nitiv în metalul de preţ.”

Respectul pe care-l purta aces-
tuia mare artist al cuvântului creşte şi 
mai mult prin ani. În iunie 1962, când 
Academia Română a închinat reputatu-
lui clasic al literaturii noastre, o sesiune 
comemorativă, Tudor Arghezi a fost cel 
care a dat culoarea potrivită solemnităţii, 
fi ind prezent în „Gazeta literară” cu două 
dintre cel mai inspirate tablete, Caragi-
ale şi Pribeagul, în  prima reluând tema 
scriitorului homo-faber, a creatorului 
muncind neobosit pe pagina de manus-
cris, insistând asupra fi ecărui cuvânt şi 
operând corecturi după corecturi până să 
ajungă la „simplifi carea stilistică defi niti-
vă”. Scriitotul nostru este pus alături de 
Flaubert şi Dante, pentru mnunca migă-
loasă asupra textului, fi ind adversarului 
„stilului lapoviţă şi robinet”, el era „exi-
gent până la tiranie cu sine”, muncindu-şi 
condeiul „cu răbdarea de frapist”. Acest 
lucru face ca tot ceea ce iese din mâna 
lui să poarte „accentul geniului (care) e 
pretutindeni prezent”. In cea de a doua 
tabletă reia tema  exilului şi a înstrănării, 
deoarece   scriitorul, care era „un sensi-
tiv de nuanţe multiple şi un gingaş, cum 
l-am cunoscut, n-a mai putut suporta du-
plicitatea  şi superioritatea cu care a fost 
tratat şi, „în faţa ambiguităţii şi rezervei 

contemporanilor, „s-a găsit singuratic 
şi părăsit în faţa unei complicităţi când 
exprimată, când ascunsă”. Sunt ultimele 
texte pe care poetul Cuvintelor potrivite 
le-a închinat sciitorului pe care şi l-a luat 
ca model şi pe care îl iubea şi respecta ca 
pe nimeni altul.

Sunt cuvinte de recunoaştere, cu-
vinte de mare preţuire pe care poetul Flo-
rilor de mucigai le-a rostit cu puţin timp 
ca moartea să-l răpească şi pe el dintre 
noi, un fel de testament nedeclarat pe 
care voia să-l lase urmaşilor. Articolul 
său cu caracter necrologic debutează cu 
invocarea unei zile de iunie 1912, când 
afl ându-se în tramvai, a fost izbit de 
strigătul micilor vânzători de ziare care 
anunţau moartea dramaturgului. Iar re-
volta sa sinceră privea nepăsarea comună 
a celor din Jur: „Vestea morţii lui Caragi-
ale nu pricinui nicio mişcare, nu dete loc 
la niciun zvon de glasuri, vagonul se urni 
din staţie şi ziarele, răcnite de vocile pu-
ilor de ţigan, găsiră un singur cumpără-
tor, în persoana slugii dumneavoastră(...) 
Caragiale nu exista pentru niciunul din 
cei cincizeci, nici în cea mai pierdută din 
amintiri. El care s-a scoborât în toţi aceş-
tia; care i-a dumicat cu de-amănuntul; 
care şi-a–nmuiat condeiul în gura şi-n 
creierii lor; care i-a batjocorit cu atâta iu-
bire ca să-i facă tot pe ei să râdă...”

Peste ani, în 1962, poetul mai 
semna o tabletă în „Luceafărul” cu titlul 
„Despre Caragiale”,( nr.14/1982) în 
care evoca din nou fi gura marelui dispă-
rut, fi ind din nou de părere că „Biografi a 
în cifre şi cu documente ofi ciale nu pre-
zintă la nivelul de eternitate la care s-a ri-
dicat opera acestui mare meşter al conde-
iului, nici o importanţă. Că s-ar fi  născut 
într-un sat din Prahova, unde s-a născut, 
sau aiurea, este egal: Caragiale aparţine 
fi ecărui sat şi fi ecărui oraş românesc şi fi -
ecărui om din această ţară, pentru că face 
parte din sufl etul şi geniul naţional.”

Comentatorul stăruie apoi asupra 
faptului că omul care ne-a dăruit atâta 
artă n-a fost un răsfăţat al sorţii, că a tre-
buit să se lupte cu nenumărate greutăţi, că 
a fost „un pribeag” prin defi niţie.: „Pri-
beag între activităţi, el a fost şi un pribeag 
sufl etesc ca Tolstoi. Omul cu o reputaţie 
făcută anapoda, de veselie şi necontenită 
stare morală de bună dispoziţie a fost ne-
împăcat şi cu sine şi cu epoca lui. Când 
a crezut că îşi poate consacra viaţa unui 
ideal social cu consecinţe reale, Caragia-
le s-a alăturat de mişcarea democratică a 
lui Take Ionescu şi a fost o epocă în care 
marele scriitor s-a dovedit şi orator pu-
ternic.”  Evocarea poartă jos data 1936, 
semn că poetul a mai publicat textul, dar 
oricum evenimentul care îi reţine atenţia 
este demn de succesive reveniri. 

Mircea POPA

TUDOR ARGHEZI DESPRE CARAGIALETUDOR ARGHEZI DESPRE CARAGIALE
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Frecvenţa trimiterilor argheziene la bestiar e 
foarte mare. S-ar putea întocmi un catalog, ilustrat 
copios şi comentat aşijderea, al făpturilor care po-
pulează textele poetului-pamfl etar. Acestui catalog i 
s-ar putea adăuga hărţi ale imaginarului la scară mi-
cro sau macrocosmică. De asemenea s-ar putea însoţi 
cu reprezentările picturale ale lui Hieronymus Bosch 
ori cu iconologia profesată de Panofsky – cu toatele 
dezvăluind aspecte derutante ale evaziunilor mentale 
ale amintirilor obsesive ale omului. Arghezi apelează 
la făpturile bestiarului ori de câte ori are de ilustrat 
o situaţie, o scenă, un caracter, o tipologie umană 
din teribila Apocalipsă-fără-de-Sfârşit. Bestiarul e 
îngropat în subconştientul nostru – şi acolo pare să 
prolifereze într-o libertate de manifestare vecină cu 
nebunia; de acolo îşi trimite spre noi mesageri de 
spaimă care ne fac să ne îndoim de realitate şi de noi 
înşine. Bestiarul s-a instalat confortabil în limbă, în 
mentalitatea colectivă; îl ducem cu noi pretutindeni. 
Nu-i mai puţin adevărat că şi el ne poartă  prin ţinu-
turi şi timpuri neştiute, adesea de nedorit. Bestiarul 
ne însoţeşte în reveriile şi coşmarurile când copilul 
din noi se trezeşte speriat şi cere ocrotire, ori se lasă 
în voia levitaţiei pe tărâmul tinereţii fără bătrâneţe şi 
al vieţii fără de moarte. Jigăniile cu sau fără păr, cu 
sau fără gheare, aripi, pene, coadă, sânge, coarne şi 
piele, singure sau încălecate, vin din realităţile ştiu-
te ori doar bănuite, ori sar direct în realitate, aievea, 
din imaginaţia agresată ori din fantazia impulsionată 
de goana după o iluzorie fericire.. Sunt greu clasi-
fi cabile din pricina proteismului lor înspăimântător. 
Populează un ţinut cu hotare nesigure, aşezat pe ni-
sipuri mişcătoare, pe aburi şi smârcuri, pe oglinzi de 
argint şi de aur, dar şi de carne şi sânge, pe aluzii 
şi vinovăţii aproape uitate. Ele traduc, într-o sinta-
xă  complicată atunci când apar, spaimele noastre de 
moarte, de timp, de noi înşine. Iau chipul dorinţelor 
noastre interzise, păcătoase, ruşinoase, totdeauna vii 
şi agresive; iau chipul vinovăţiilor şi laşităţilor noas-
tre, al nostalgiilor după un paradis în care vieţuiam 
împreună cu ele. „Animalele sunt simbolurile vii ale 
instinctelor şi pasiunilor oamenilor” (Eliphas Lévi). 
Omul  recunoaşte în fi ecare animal câte ceva uman şi 
câte ceva de dincolo de uman; îşi recunoaşte, cumva, 
o înrudire cu ele, dar şi ceva care îi neagă fi inţa ori îi 
arată limitele.

Dintre exemplarele de bestiar pe care Arghezi, 
ca un maestru de ceremonii suveran şi neîndurător, 
le convoacă într-un sabat verbal vrăjitoresc, sunt de 
amintit broasca râioasă, păduchele, şobolanul, şoa-
recele, musca, muşiţa, viermele, măgarul, şarpele, 
copitatele şi cornutele, năpârca, libarca etc. Mai 
toate sunt convocate cu semnul lor negativ, întărit de 
o tradiţie cu rădăcini fi oros de încurcate şi adânci. 
Unele exemplare dau buzna în pagină fără nici un fel 
de pregătire a cititorului, într-o paradă funambulescă, 
greu de uitat; altele se iţesc de sub cuvinte şi imagini 
„pe dedesupt”, după îndelungi preparative şi, când 
crezi că şi-au defi nit un statut şi pot fi  catalogate şi 
clasifi cate pe genuri şi specii, ele deja s-au metamor-
fozat, atinse de bagheta magică a poetului-pamfl etar, 
în altceva. Mai lasă în urmă dâre de fum şi pucioasă, 
veninuri dulci dar mortale, sclipiri îndoielnice, do-
rinţe abia simţite, visuri şi vinovăţii nenumite.   

Spiritul arghezian mizează pe convingerea că, 
în adâncurile fi inţei fi ecăruia din noi, există, vie şi în 
proliferare continuă, o menajerie fabuloasă în comu-
nicaţie cu avatarurile teratologice abia ţinute în frâu 
din teribila cutie cu surprize (cutie a Pandorei !)  care 
este mitologia. Ceea ce zămisleşte spiritul arghezian 
din direcţia bestiarului fabulos găseşte imediat ecou 
în menajeria hrănită de psihicul nostru. Psihologia 
abisală are legături foarte importante cu zoologia 
afectivă.

„Animalele şi monştrii urcă din propriile 

noastre abisuri şi ies din când în când la suprafaţă, 
asemeni stupefi antei revelaţii a unui celacant, acel 
peşte fosil pe care-l credeam dispărut în negura vre-
murilor. Visele noastre şi, cu atât mai mult, coşma-
rurile noastre sunt în continuare invadate de balauri 
şi şerpi, de şobolani şi de furnici care nu încetează 
să ne înspăimânte.”(Jean- Paul Clébert, Bestiar fabu-
los. Dicţionar de simboluri animaliere)

În sensul celor scrise mai sus, se spune că 
Delacroix, pictând o femeie, era uimit de a o vedea 
transformându-se în leu. Pictorul suprarealist André 
Masson era  conştient de existenţa unei menajerii 
psihice pe care se străduia să o elibereze pic-tând-o ( 
de fapt, e vorba de alt mod de a o încuia, din pricina 
demoniei ei, într-o altă realitate, după un cifru per-
sonal, deci secret..., într-o altă „cuşcă”... mai subtilă, 
dar totuşi „cuşcă”...). 

„Vedem animalul simbolic, atât de clar defi nit 
în heraldică, apărând la o răscruce a spiritului, oricât 
de bine ar fi  el ascuns în inimă. Ţâşneşte la suprafaţă 
– şi este crabul pe nicovală, emblema lui Maldoror 
, ori bufniţa sexuală a lui Jarry. Mai aproape de noi 
(locuind cu noi) – comis-voiajorul-libarcă din Me-
tamorfoză sau lumea-între-insectă-şi-om  a lui Paul 
Klee.” (André Masson, Plaisir de peindre) 

Arghezi eliberează şi el, din menajeria lui psi-
hică de artist  inconfundabil, pentru a popula lumea 
literaturii pamfl etare, fel şi fel de făpturi, cele mai 
multe teratologice şi  concurând, prin puterea de 
concretizare şi seducţie, fi arele Apocalipsei Sfântului 
Ioan. Pe lângă jigăniile cu statut cert identifi cabile în 

cataloagele lui Dumnezeu care le-a zămislit, există şi 
făpturi diabolice sau improbabile, unele de-a dreptul 
frauduloase, născute „dintr-un coit defectuos” ori pe 
altă cale în imaginaţia vrăjitoarelor, în relatările călă-
torilor în ţinuturi necălcate de om ori în laboratoarele 
de creaţie ale artiştilor.

„Sfânta Scriptură socotea impur animalul pe 
care nu-i îngăduit să-l mănânci, nici să-l oferi jertfă 
lui Dumnezeu, ca şi pe orice animal care este îngă-
duit a fi  mâncat, dar este interzis a-l oferi Domnu-
lui pentru că prezintă o anomalie oarecare, o pată de 
exemplu. Unele animale sunt în mod natural impure, 
precum cele care n-au copita despicată şi nu rume-
gă, cele care rumegă, dar n-au copita despicată, în 
sfârşit, cele care au copita despicată, dar nu rumegă. 
Toate aceste animale sunt nu doar impure, ci chiar 
abominabile. Sunt de asemenea impuri peştii care 
n-au înotătoare sau solzi. Impure sunt şi păsările care 
merg pe sol cu patru picioare. În fi ne, impur este şi 
cel , cu labe sau fără, care merge pe pântec şi se tâ-

răşte pe pământ.” ( Jean-Paul Clébert, Bestiar fabu-
los. Dicţionar de simboluri animaliere)

După aceste precizări, jigăniile din literatura 
pamfl etară argheziană sunt toate impure,indiferent 
că reprezintă, prin individ, specia, ori prin „încăle-
cări frauduloase şi defectuoase”, două sau mai multe 
specii ori chiar regnuri. După Grand dictionaire de 
la Bible,  din 1717 al lui Simon, adesea citat, impure 
sunt: cămila, iepurele de casă, iepurele de câmp, ne-
văstuica, şoarecele, crocodilul, chiţcanul-de-pădure, 
cameleonul, guşterul, şopârla, cârtiţa, calul, măga-
rul, câinele, catârul, elefantul, leul, leopardul, tigrul, 
linxul, pantera, ursul, lupul, hiena, vulpea, inorogul, 
rinocerul, mistreţul, maimuţa, porcul spinos, broas-
ca, broasca râioasă, musca, scorpionul, vulturul, 
şoimul, grifonul, gaia, corbul, struţul, bufniţa, pa-
pagalul, uliul, cufundarul, barza, buhaiul-de-baltă, 
bâtlanul, ibisul, pupăza, liliacul, ixionul, eretele, co-
ţofana, cucuveaua.

Sunt necesare, credem, câteva exemple pen-
tru a ilustra ideea că în personajul „gogoneţ şi nul” 
arghezian din opera pamfl etară, „cresc anapoda şi 
spârc” fi e câte o jivină trasă strâmb după modele ge-
netice deja tarate din realitate şi din imaginarul fabu-
los al bestiarelor unde deformările sunt lege, fi e mai 
multe „înnodate” în coituri spurcate, cu bizare rezol-
vări în teratologic. Aproape că nu mai miră apariţia 
unor alcătuiri nemaivăzute din speţa cantemiriană a 
jigăniilor „carele nu se mai afl ă”. În textele arghezi-
ene au loc ecloziuni neaşteptate în urma cărora ies 
vietăţi care-şi devoră, lacom, părinţii, fraţii, priete-
nii, placenta şi ţara, instaurează urâtul, teroarea şi 
spaima, murdăresc tot ce ating, trăiesc din propriile 
dejecţii pe care le produc, harnic, în cantităţi înspăi-
mântătoare.

O vietate de bestiar des întâlnită în „gherla 
imaginarului” arghezian e broasca râioasă. După 
cum afl ăm din bestiarul lui Ambroise Paré, broasca 
râioasă e o pungă cu venin mortal: ”chiar dacă n-are 
dinţi, otrăveşte partea pe care o muşcă cu buzele şi 
gingiile care sunt aspre şi tari, iar veninul ei trece în 
vasele de sânge ale părţii vătămate. Ea îşi împrăştie 
veninul şi prin urină, prin bale şi vărsături, pe ier-
buri şi mai ales pe fragi...” Rondelet notează şi el că 
broasca râioasă „este îmbrăcată într-o piele groasă şi 
tare, greu de pătruns şi de sfâşiat, pentru că se umfl ă 
cu aer, în acest chip rezistând loviturilor; nu muşcă 
prea des, dar leapădă o urină şi o respiraţie veninoasă 
celor care o miros iar aceştia rămân umfl aţi pe tot 
corpul şi curând mor.” Este atât de plină de venin 
încât până şi sudoarea ei, ce-i iese pe piele când este 
excitată, poate duce la orbire. E în stare să scuipe 
drept în ochii celui care o loveşte şi astfel poate să-i 
strice pentru totdeauna vederea.   

Adăugându-se tuturor animalelor respingătoa-
re – şerpi, guşteri, scorpioni, şoareci, şobolani, pisici, 
gândaci şi viermi în cazanele în care se amestecau 
fi erturile malefi ce, broasca-râioasă era unul din fe-
lurile favorite ale meselor de sabat. Lua parte şi la 
„botezurile” diavoleşti, când vrăjitoarele adunau uri-
na lăsată de demon într-o gaură şi stropeau capul co-
piilor destinaţi noviciatului diabolic. Diavolul însuşi 
lua adesea formă de broască- râioasă. Simbol absolut 
al Răului, broasca- râioasă a slujit de  sprijin viciilor 
contra naturii; este şi un simbol al luxuriei. Este eloc-
ventă în arta romanică reprezentarea luxuriei printr-o 
femeie devorată de o broască-râioasă. Goală, ea se 
luptă cu batracianul care-i mănâncă sânii, se târăşte 
pe coapsele ei sau pătrunde chiar în vagin. Unii afi r-
mau că sexul femeii are forma unei broaşte-râioase 
întoarse pe dos ca o mănuşă. Mai mult, sexul femeii 
era considerat ca o gură a infernului asemănătoare 
unei broaşte-râioase care se umfl ă şi aspiră sămânţa 
bărbatului. În alte reprezentări, râioasa alcătuire de-
vorează pântecul feminin, sterilizând cu totul izvoa-

F. Goya, Aşteaptă numai să fi i uns…  (din Capricii)
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rele naşterii până în a noua spiţă.  Trebuie spus că 
infama creatură seamănă şi cu vasiliscul în legătură 
cu care reprezentările de bestiar sunt, deseori, con-
tradictorii. Pliniu îl consideră un şarpe respingător, 
deşi poartă pe cap, în chip de diademă, o pată albă. 

„Şuieratul lui alungă pe ceilalţi şerpi. Nu se 
târâie prin succesive replieri ca alte reptile, ci îna-
intează cu trupul jumătate ridicat. Atingerea lui, ba 
mai mult, respiraţia lui usucă arbuştii, pârjoleşte 
iarba, sfărâmă pietrele, atât este de mare forţa ve-
ninului său. S-a dat ca sigur că, odată, un om călare 
omorând un vasilisc cu o lovitură de lance, veninul 
s-a ridicat pe armă ca pe o ţeavă, ucigând deopotrivă 
omul şi calul. Nevăstuica este otrava care-i vine de 
hac acestui monstru distrugător./.../ Cât este de ade-
vărat că natura nu vrea să existe făptură fără rival! Se 
arunca o nevăstuică în gaura vasiliscului, gaură uşor 
de recunoscut, locul fi ind ars de jur împrejur. Aceas-
ta îl ucide cu mirosul ei şi moare în acelaşi timp cu 
el. Aşa se încheie lupta naturii împotriva ei însăşi.”  
(Pliniu, Istoria naturală, cartea a VIII-a )            

Se vede că adevărata natură a vasiliscului e 
împrumutată de la mai multe specii. Aşa se explică 
de ce în evul mediu vasiliscul devine acea pasăre-
reptilă monstruoasă, cu două labe, purtând pe cap 
creastă de cocoş şi coarne, înzestrată cu două aripi şi 
coadă de şarpe terminată în fi er de lance. Şi dacă în 
imaginarul celor din antichitate vasiliscul lua naştere 
dintr-un ou de ibis fecundat de veninul mai multor 
reptile îngurgitate de pasăre, mai târziu el  se va ivi 
dintr-un ou de cocoş ouat în gunoi de grajd şi clocit 
de o broască-râioasă. Iată un mod complicat, deşi ab-
surd, în care se naşte arătarea asta, istorisit într-un 
bestiar:  

„Când cocoşul împlineşte şapte ani, îi creşte 
un ou în pântec. Şi când simte acest ou se minunează 
de el însuşi şi este cuprins de cea mai mare teamă pe 
care un dobitoc o poate simţi şi suferi. Caută atunci 
un loc ascuns sub gunoi sau într-un grajd şi scormo-
neşte cu picioarele până face o groapă spre a-şi depu-
ne oul. Şi când groapa este gata, dă fuga la ea de mai 
mult de zece ori pe zi până se slobozeşte. Iar broas-
ca-râioasă este astfel făcută, încât simte cu mirosul ei 
veninul purtat în pântec de cocoş. Îl pândeşte, pentru 
că nu se poate duce la acea groapă dacă este văzută. 
Şi, îndată ce cocoşul pleacă din locul unde depune 
oul, broasca-râioasă se duce să vadă dacă oul a fost 
ouat. Când oul a fost ouat, îl ia şi-l cloceşte. Şi când 
l-a clocit destul şi găoacea este gata să se spargă iese 
un animal care are capul, gâtul şi pieptul unui co-
coş, iar corpul din spate este precum al unui şarpe 
/.../ Căci animalul este astfel, încât îşi aruncă veninul 
prin ochi, şi are privirea atât de veninoasă, că ucide 
cu ea păsările ce-i zboară pe deasupra, dacă le poate 
privi în ochi./.../ El nu păşeşte pe sol fără ca locul 
pe unde  trece să nu-şi piardă puterile: acolo nu mai 
rămâne niciodată nici iarbă, nici altceva. Dacă atinge 
un copac, acesta îşi pierde puterea, nu va mai face 
niciodată fructe, este condamnat să piară, să se usu-
ce/.../.” ( Bestiaire, text publicat de doctorul Avalon 
în revista Aesculape, oct. 1935)       

Aproape că nu mai e necesar să arătăm că 
făpturile teratologice din pamfl etele argheziene 
Baroane, Năpârca, Omul şi neomul ori groteştile 
exemplare din Tablete din Ţara de Kuty,  Poarta 
neagră etc. se înrudesc cu vasiliscul, broasca-râioa-
să, behemothul, şobolanul, muşiţa, şoarecele, şarpele 
din bestiarii....           

O prezenţă  aproape de neocolit în pamfl etul 
arghezian sunt muştele impure, lacome, ubicui şi 
rele. Din bestiare afl ăm că aceste maşinării însufl e-
ţite care „funcţionează” aberant cu ceea ce alte vi-
etăţi leapădă, reprezintă, pentru mai toată lumea, o 
calamitate continuă de care nu se poate în nici un 
fel scăpa. Pentru că trăiesc şi se înmulţesc pe resturi 
în descompunere şi pe putreziciuni şi se hrănesc cu 
mortăciuni şi stârvuri, muştele sunt asociate demo-
nilor pe care îi slujesc fără odihnă şi-i proslăvesc 
printr-un bâzâit destructurant, murdar. Belzebut, cel 

mai important dintre încornoraţii încoronaţi ai întu-
nericului şi murdăriei, pomenit în Noul Testament, e 
socotit împăratul muştelor, aşa cum indică etimonul 
numelui său. Hrănindu-se cu sângele cuprins deja de 
putreziciune al păcătoşilor, cu trupuri pângărite, cu 
sufl ete cotropite de duhori, e mereu însoţit de infa-
tigabilele creaturi. Între închinătorii lui Belzebut – 
magicienii, vrăjitorii, robii „intestinului gros” şi ai 
„degetului” de sub ombilic, sodomiţii, sperjurii şi al-
ţii pot fi  recunoscuţi după faptul că, în timp ce dorm 
sau mănâncă, beau şi se împerechează, zburătăcesc 
în jurul gurii lor roiuri terifi ante de muşte. Se vede 
bine că gurile acestor închinători diavoleşti nu pot fi  
decât nişte haznale din care erup putori sulfuroase, 
putride, grase; sunt locuri de veşnică şi monstruoa-
să înmulţire prin „încălecări” aberante fără istov. În 
simbolistica creştină, muştele sunt asociate, din pri-
cina bâzâitului lor, cu cleveteala şi cupiditatea, dar şi 
cu agresivitatea poftelor trupeşti. Pentru că preferă 
materiile în descompunere, sunt asociate şi cu timpul 
care nimiceşte. Sunt agenţi ai distrugerii, ai murdări-
ei fără leac, ai coitului în exces; sunt semnul spurcă-

ciunii, dar şi un disperat şi trist memento mori. Muş-
tele îl reprezintă şi pe pseudo-omul de acţiune, iute, 
febril, inutil şi revendicativ care-şi cere răsplata după 
agitaţia vană, simplă imitare a muncii celorlalţi.    

Nu putea lipsi din „gherla” imaginarului ar-
ghezian şobolanul nesătul, prolifi c până la marginea 
groazei, agent nocturn de temut al infernului. Răs-
pândeşte duhoare, ciumă, distrugere. Freud în Omul 
cu şobolani (Cinci studii de psihanaliză) arată că 
acest animal care scormoneşte măruntaiele lumii, 
frenetic distrugător al oricăror înjghebări naturale 
sau umane capătă o semnifi caţie falică şi anală, ceea 
ce-l leagă de noţiunea de bogăţie, de bani. De fapt, 
psihanalitic vorbind, nu măruntaiele pământului le 
roade acest animal, ci chiar dosul celui torturat, rec-
tumul. Dincolo de reprezentările legate de erotismul 
anal, şobolanul rămâne un animal murdar, hrănindu-
se cu excremente şi trăind în canalele de scurgere. 
Freud adaugă însă că e mai degrabă un animal sinis-
tru şi neliniştitor şi că   „ne-ar plăcea să spunem că 
e un animal htonian simbolizând sufl etele morţilor”  
decât un simbol al maculării absolute.       

Şobolanul e considerat adesea o imagine vie şi 
tocmai prin asta îngrozitoare a zgârceniei patologice, 
a cupidităţii incredibile, a prolifi cităţii smintite con-
curând broasca-râioasă, ţapul şi muştele lui Belzebut 
la un loc.            

Într-unul din tablourile lui Hieronymus Bosch 
pe tema Judecăţii de Apoi, în partea de jos, dreapta, 
şobolanul se iveşte ameninţător. Tronează dinaintea 
cortului său decorat cu broaşte-râioase şi îşi desface 
pelerina spre a descoperi privirii cuptorul din pân-
tecul său, asemenea lui Moloh. Ochii, botul şi chiar 
labele îi sunt învăpăiate de focul infernului. Oribilul 
şobolan roade măruntaiele pământului. Este amenin-
ţarea teribilă pe care nimic nu pare să o poată înlă-

tura. În imaginarul arghezian există nu-
meroase personaje de sub „pielea” căro-
ra, dacă se face niţică incizie, se iţeşte, ameninţător, 
şobolanul; dacă se insistă, îşi arată colţii fi e Molohul, 
fi e Belzebut, fi e Leviathanul şi Belzebut, ori toţi lao-
laltă încolăciţi, încârligaţi în Fiara Apocalipsei-fără-
de-Sfârşit, fi ară în lucrare distructivă neistovită. 

Pentru modul extrem de ingenios prin care se 
poate răul multiplica e instructivă povestea de bes-
tiar a viperei. În afară de semnele negative care în-
soţesc şarpele în general (în fantasmagorii / mituri / 
reprezentări), despre viperă se crede că se hrăneşte 
cu tatăl său şi îşi ucide mama când se naşte. Arghezi 
n-a trebuit să caute mult un model de bestiar pentru 
Apocalipsa lui. 

E mereu citat în bestiare un text al lui Pru-
dentius din Saragosa, datând din secolul al V-lea şi 
publicat sub titlul de Hamartigensia sau Geneza Pă-
catului. 

„Viciile noastre sunt copiii noştri,  dar când 
le dăm viaţa ei ne dau în schimb moartea, aseme-
nea viperei ucisă de naşterea puilor ei. Vipera nu-i 
aduce pe lume pe căi naturale şi nici nu-i zămisleşte 
prin obişnuita împreunare care destinde uterul. Când 
simte excitaţia sexuală, obscena femelă îl provoacă 
pe mascul, pe care pare a vrea să-l bea cu gura larg 
căscată. Masculul îşi introduce în gâtul femelei sale 
capul cu limba triplă şi, plin de foc, îi săgetează să-
rutări, ejaculând prin această împerechere bucală ve-
ninul zămislirii. Rănită de violenţa voluptăţii, femela 
fecundată rupe pactul amoros, retează cu dinţii gâtul 
masculului şi, în timp ce acesta moare, înghite sper-
ma infuzată în saliva sa. Sămânţa astfel înghiţită o 
va costa viaţa pe mamă: când vor ajunge adulţi, când 
vor începe, mici corpuscule, să se târască în caverna 
lor călduţă, să scuture cu vibraţiile lor uterul…, cum 
nu există nici o ieşire pentru naşterea lor, pântecele 
mamei este sfâşiat de efortul foetusilor de a ieşi la 
lumină, iar măruntaiele sfâşiate le deschid drumul… 
Micile reptile se târăsc în jurul cadavrului natal, îl 
ling, generaţie născută orfană,    necunoscându-şi 
vreodată mama vie, neavând decât o mamă lamenta-
bil postumă. Tot astfel, naşterile noastre mentale…”

Se poate afi rma că, adăugând ceva „smârcoa-
să” distilată repetat, pagina citată ar fi  putut purta 
semnătura: T. Arghezi şi ar fi  putut fi  inclusă ori în 
Icoane de lemn, ori în Poarta neagră,ori în Cimitirul 
Buna-Vestire…

Ion Tudor IOVIAN

Kurt Seligmann, Vis în noaptea de 20 ianuarie 1937
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MăiastraMăiastra
Este sortită-n zbor durut  să suie,
Pe stâlpul plâns al celor fără moarte,
Eroi căzuţi, înfăşuraţi în glie,
Venind dinspre pământuri şi din şoapte.

O pasăre albastră din lutul frământat,
Cu vagi nădejdi şi vise pieritoare,
Pare  un suflet de copil uitat,
De tragica şi neagra bocitoare.

Un zbor ţâşnit, o dâră albă, lină,
Un duh de porumbel venit din cer,
Un Pheonix milenar plutind ca o lumină,
Pe  vechea Axa Mundi, cea plină de taine
şi mister.

A poposit în pluţile din vale,
S-a pitulat în nucii din Hobiţa,
L-a întâlnit pe Costăin în cale,
Şi au plecat în lume, cu trăistuţa.

Este aici, acolo, în nori, în cimitire,
În foşnetul de frunze din zăvoi,
Deşi mai marii lumii îi tot aduc cinstire,
Când suie sus la ceruri,ea cântă pentru noi.

Maria ŞERBAN SILIVAŞ
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I.L. Caragiale este un scriitor la fel de mare în 
proză ca şi în dramaturgie, dar, din păcate, dramaturgul 
l-a eclipsat pe nedrept pe prozator, scăzând interesul 
criticii pentru evaluarea acesteia. Anterior am demon-
strat că drama Năpasta deschide universul tragic al 
operei lui I. L. Caragiale, adevărată punte spre creaţia 
nuvelistică, cu personaje afl ate la pândă, derutate de ha-
lucinaţii, fapt ce implică observaţia patologică.

Nu se poate vorbi de proza lui Caragiale fără a 
arăta dimensiunea acesteia în ansamblul creaţiei sale, 
valorile tipologice încorporate în mişcarea epică şi fără 
a sublinia dispoziţia esenţială a celui care a dat viaţă 
personajelor făcându-ne să le vedem în acţiune. În pro-
ză, mai ales în nuvele şi povestiri, se dezvoltă o latură 
inedită a creaţiei sale, care ajută la procesul de recon-
stituire a etapei de tranziţie de la faza dramatică la cea 
narativă.

Referindu-se la proză (în special la nuvele), G. 
Călinescu îl consideră pe Caragiale „scriitorul nostru 
cel mai zolist, naturalistul nostru prin excelenţă” fi ind  
„un balcanic traco-elin afl at la marginea de jos a spa-
ţiului nostru etnic”,1) iar Pompiliu Constantinescu re-
marcă „trecerea de la realismul de substanţă spre regi-
unile subconştientului” tinzând spre „lumea de umbre 
şi semne ale fantasticului”,2) în timp ce Tudor Vianu 
observă „planurile adânci” ale fi rii sale, în epoca bă-
trâneţii, atunci când „satiricul şi realistul îşi dăduseră 
expresia şi îşi îndepliniseră rolul”.3)

Diversitatea părerilor critice referitoare la nuve-
le şi povestiri impune discuţii preliminarii referitoare 
la încadrarea prozei lui Caragiale în contextul operei. 
Caragiale nu poate fi  încorsetat în limitele înguste ale 
unei orientări literare: „Caragiale clasic, Caragiale rea-
list, sau Caragiale naturalist rămân în faţa diversităţii şi 
originalităţii operei sale formule neputincioase”.4)

Totuşi, în nuvelistica lui Caragiale se remarcă 
două direcţii principale: o direcţie analitică şi o altă 
direcţie fantastică. Paul Cornea socoteşte că nuvela se 
întrepătrunde cu povestirea şi parabola şi distinge patru 
tipuri de proză socotind că acestea implică fi nalităţi şi 
strategii narative deosebite.

Este necesară o prezentare generală a nuvelisti-
cii lui Caragiale pentru o încadrare corectă a acesteia 
în contextul general al operei. Este evident că nuvelele 
sale au un caracter psihologic şi vizează moralul. Le 
putem situa, cu unele rezerve inerente unei astfel de 
clasifi cări, la limita dintre tragic şi comic (Inspecţiu-
ne, Două loturi), altele circumscrise spaţiului tragic, se 
afl ă în sfera naturalismului (O făclie de Paşte, Păcat, 
În vreme de război), iar altele în sfera fantasticului şi 
a miraculosului (La hanul lui Mânjoală, Calul dracu-
lui, Kir Ianulea).

În unele nuvele tratarea este făcută în manieră 
naturalistă. Aceasta nu presupune explicarea în detalii 
a unui caz sau altul, ci evidenţiază situaţiile şi cauze-
le care au generat obsesia, nebunia sau crima. Trecând 
peste aceste aspecte de esenţă tragică, se cuvine să 
arătăm că ironia batjocoritoare şi dizolvantă din come-
dii este înlocuită cu predispoziţia calmă, analitică din 
povestiri de respiraţie folclorică. Caragiale explorează 
stările mai obscure ale subconştientului în care indivizii 
sunt surprinşi într-o supremă încordare specifi că nuve-
lei psihologice cu substrat patologic, în care se invocă 
discret factorul atavic, ereditar. Eroii sunt supuşi la gre-
le încercări, iar psihicul cedează ducând la demenţă, la 
nebunie pricinuită de anxietate prelungită şi la spaimă.

Deseori fantasticul se amestecă cu realul miracu-
los aşa cum se întâmplă în feeria Calul dracului unde 
întâlnim motivul clasic al dracului păcălit de femeie. 
Prin urmare dimensiunea clasică a nuvelelor este evi-
dentă; o parte din aceste creaţii continuă fi lonul comic 
al comediilor, iar o altă parte continuă universul tragic 
al dramei Năpasta şi îmbinarea lor constituie constanta 
care asigură unitatea ideatică şi tematică a întregii ope-
re. Unele nuvele pornesc de la o superstiţie populară 

1  G. Călinescu– Op. cit., p. 500
2  Pompiliu Constantinescu – Op. cit., p. 26
3  Tudor Vianu – Studii şi conferinţe cu prilejul centenarului I.L.Caragiale 
(Aspecte ale limbii şi stilului lui I.L.Caragiale) Bucureşti, 1952, p. 149
4 Ion Constantinescu– Op. cit., p. 314

şi mizează pe alternanţa dintre real şi ireal, într-o zonă 
incertă şi stranie, în care se creează impresia suprana-
turalului cu o determinare totuşi realistă (La hanul lui 
Mânjoală).

Din exemplele oferite se observă fi lonul folclo-
ric al nuvelelor, spaţiul psihologic în care personajele 
se manifestă, interesul lui Caragiale pentru cazurile li-
mită, în care natura umană îşi revendică potenţele şi 
resorturile adânci. Se poate deci vorbi de o dimensiune 
clasică în contextul prozei lui I.L. Caragiale, în care la-
tura analitică se desăvârşeşte prin investigaţii fi ziologi-
ce şi patologice.

În totalitatea lor, nuvele prezintă o tipologie soci-
ală cu localizare precisă şi cu un caracter psihologic ce 
vizează moralul. Notaţiile fi ziologice sunt numeroase, 
alături de prezentarea naturalistă  a senzaţiilor. Tudor 
Vianu nota că „scriitorul însuşi apare în scenă nu pentru 
a comenta, ci pentru a transcrie, notaţiile fi ind făcute 
prin raportare la viaţa interioară a personajelor”.5)

Revenind asupra elementului moralizator din 
povestirile şi nuvele lui Caragiale, străbătute de ele-
mente romantice, naturaliste, realiste ori fantastice, se 
cuvine să relevăm clasicitatea prozatorului care, cum 
remarcă Ştefan Cazimir în studiul I.L.Caragiale. Uni-
versul comic, se bazează pe investigarea elementului 
social, fi indcă „Eroii lui Caragiale poartă marca indele-
bilă a mediului în care s-au născut şi respiră, transplan-
tarea lor în alt climat apărând de neconceput.”6)

Se pune întrebarea dacă există caractere în proza 
lui Caragiale iar răspunsul este afi rmativ, uşor demon-
strabil. Motivăm afi rmaţia din moment ce caracterul 
devenit tip uman are acoperire reală, căci personajul 
se poate întâlni oricând şi oriunde, având consistenţă 
universală. Prin Cănuţă pot fi  recunoscuţi toţi „suciţii” 
din lume, iar esenţa tragică înăbuşe comicul secvenţial.

Coordonata clasică în care se înscriu personajele 
prezente în nuvelistica lui Caragiale favorizează miş-
carea interioară, asigurând prozei rezistenţa în timp, 
fi indcă universul moral şi cel social îşi dezvăluie sub-
stanţa, în timp ce „inteligenţa mobilă îşi schimbă regis-
trul dar nu se renegă.”7)

La Caragiale considerarea idealului clasic vi-
zează, mai cu seamă, concentrarea în timp, observarea 
realistă, la care se adaugă fi cţiunea canalizată pe canoa-
ne precise ce tind spre universalitate printr-un stil clar, 
concis şi pătrunzător. Este perspectiva din care Zari-
fopol remarcă predilecţia lui Caragiale pentru „vechi 
metode dramatice ori narative” cu ajutorul cărora „a 
dat deseori fi gurilor lui trăsături de caracter printr-o 
strictă îngrijire artistică cu o minunată putere de exactă 
evocare.”8) Termenii folosiţi de critic defi nesc universul 
moral al tipurilor caragialeşti, structurate cu ajutorul 
artei narative, univers reluat în perspectiva ulterioa-
rei evoluţii a criticii operei lui Caragiale sub diferite 
aspecte, greu de prezentat dintr-un unghi convergent. 
Este motivul în virtutea căruia e greu de stabilit ierarhia 
internă a operei, în general, şi a prozei, în particular, 
iar rigoarea ştiinţifi că nu poate structura etapele acestei 
evoluţii, atât de bogată şi de variată în nuanţe.

Viziunea de ansamblu a nuvelelor şi a poves-
tirilor se înscrie în hotarul inefabil dintre fantastic şi 
realul miraculos afl at în proiecţie clasică. Construcţia 
este supusă rigorilor estetice de tip clasic impuse de au-
tor şi reieşite dintr-o conştiinţă artistică ridicată la un 
grad înalt de manifestare. Lumea aceasta reprezintă un 
univers regizat cu inteligenţă, constituind un tablou ti-
pologic ce poartă pecetea originalităţii lui Caragiale în 
a reda realitatea. Dar să privim cu atenţie această lume: 
Kir Ianulea făcuse contract cu el însuşi să fi e soţ model, 
totdeauna calm şi înţelegător dar, supărându-se, îşi dă 
peste cap şi o ameninţă pe Acriviţa. Ca tip se apropie 
astfel de Cănuţă. În continuarea celor doi îl putem si-
tua pe Abu-Hasan, dezamăgit peste măsură de nerecu-
noştinţa altora; Cănuţă murise dintr-un moft, având la 

5  Tudor Vianu – Op. cit., p. 115
6 Ştefan Cazimir – Op. cit., p. 213
7 Silvian Iosifescu – Op. cit., p. 190
8 Paul Zarifopol – Publicul şi arta lui Caragiale, înCaragiale  interpretat 
de…, Editura Eminescu, Biblioteca Critică, Bucureşti, p. XII

origine tot nerecunoştinţa. Eroii aceştia propovăduiesc 
un mod exemplar de viaţă şi un spirit de dreptate pus 
în slujba bunei înţelegeri. Ce altceva îi apropie dacă nu 
structura morală?

Pornind de la aceste observaţii ne asociem pă-
rerii lui Alexandru Oprea, anume că „Se prefi gurează 
aşadar, un tip pozitiv, cu ramifi caţii mai bogate decât 
s-ar fi  putut crede(…) înglobând virtuţii sufl eteşti gene-
ral-populare.”9) Şi într-adevăr, eposul popular uşurează 
sarcina autorului atunci când încearcă o tipologie pozi-
tivă cu rol moralizator în naraţiune.

Înrudirea caracterologică a eroilor din nuvele 
este relevantă prin prezentarea acelei lumi arhaice, pa-
triarhale, unde oamenii pot fi  stăpâniţi de pasiuni ade-
vărate, unele având reminiscenţe în umbra miturilor şi 
eresurilor populare. S-a zis despre acest fi lon de extrac-
ţie populară că prefi gurează atmosfera sadoveniană, 
precum şi alte experienţe balcanice, cum ar fi  Craii de 
curte veche. Nici că se putea în alt fel.

Referitor la fondul folcloric al motivelor nara-
tive, subliniem aplecarea naratorului spre anecdoticul 
pur, dătător de tâlcuri ascunse, din unele născându-se 
hazul, voia bună, din altele amărăciunea şi tristeţea 
incurabilă. Anecdota Fără noroc impresionează prin 
surpriza fi nală când preotul poartă ghinion demonstrân-
du-ne că nu ne putem opune fatalităţii şi trebuie să ne 
mulţumim cu ursita.

Mircea Tomuş, în studiul Opera lui 
I.L.Caragiale, analizând nuvela  La hanul lui Mân-
joală, observă că „tiparul narativ este cel al unei nu-
vele de inspiraţie şi atmosferă rustică” şi-i descoperă 
„un aer mitologic” ce îi asigură stabilitate şi substan-
ţă.10) Ne afl ăm în plin orizont folcloric, de o savoare 
cu totul particulară, atât de necesară în a da concreteţe 
destinului uman, nuvela fi ind saturată de înţelesuri es-
tetice şi morale. Este de prisos să amintim că I.L. Ca-
ragiale, preocupat de a realiza o atmosferă misterioasă, 
a pornit de la miraculosul de factură populară, ceea ce 
constituie punctul de pornire al studiului lui Pompiliu 
Constantinescu Satanismul la I.L. Caragiale, în care 
criticul evidenţiază planurile în care fantasticul magic 
se afl ă în comuniune cu elementele realiste, încât cele 
două elemente fac cumpănă dreaptă.11)

Când vorbim de proză, avem în vedere aşezarea 
lui Caragiale în tradiţia noastră balcanică, atât de proli-
fi că în literatura din perioada interbelică atunci când in-
fl uenţa prozei sale a fost covârşitoare. Discutarea sem-
nifi caţiilor structurilor narative nu trebuie transformată 
în căutare forţată de sensuri ori în fragmentare exage-
rată. Analiza prozei este necesar să consolideze emoţia 
estetică, conducând la intuirea valorii către o sinteză, 
care să evidenţieze legătura fi rească dintre tradiţie şi 
inovaţie.

În concluzie se poate vorbi de o „dimensiune 
clasică” în contextul operei lui Caragiale, indiferent 
dacă ne situăm în latura satirico-moralistă a operei sau 
în cea analitică. Prin dialog personajele intră în compe-
tiţie de gândire, se face evidentă concepţia lor de viaţă 
într-un mod viu care poate solicita interesul maxim al 
cititorului. Din această perspectivă nuvelistica poate fi  
încadrată în latura analitică a operei cu evidenţierea ca-
racterului psihologic al nuvelelor. De aceea critica lite-
rară situează nuvelele la limita dintre tragic şi comic, în 
sfera naturalismului şi într-o lume dominată de fantas-
tic şi miraculos. Dimensiunea fantastică se împleteşte 
cu cea reală, iar tainele umane aproape totdeauna îşi 
găsesc rezolvarea în sfera verosimilului.

Coordonata clasică în care se înscriu personajele 
favorizează mişcarea interioară tratată în manieră natu-
ralistă, asigurând prozei rezistenţa în timp. 

Prof. dr.  Adela NIȘULESCU

9 Alexandru Oprea– Op. cit., p. 189
10  Mircea Tomuş– Op. cit., p. 367
11   Pompiliu Constantinescu– Op. cit., în eseul Satanismul lui I.L. 
Caragiale, p. 160

Dimensiunea clasică şi fantastică Dimensiunea clasică şi fantastică 
a prozei lui I.L. Caragialea prozei lui I.L. Caragiale
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Nu cred să se fi  elucidat până în prezent relaţia din-
tre Felix Aderca, acel Domn „literat complet şi nespecia-
lizat” – cum ironic i-a spus Tudor Arghezi autorului Ţa-
pului – şi poetul Lucian Blaga, fi losoful şi diplomatul în 
vogă în presa din perioada interbelică. 

Reţinem, de la început că între cei doi scriitori au 
existat relaţii de prietenie care precedau plecarea în postul 
diplomatic la Varşovia al autorului Fenomenului originar, 
volum apărut în 1925. La secţia de manuscrise a Academi-
ei Române se afl ă două scrisori şi patru vederi transmise 
de Blaga lui Felix Aderca, printre care, un text scris pe 
un carton în format ¼ dintr-o pagină A-4, cu următorul 
conţinut:  

Iubite Domnule Aderca,
Am cam întârziat cu trimiterea cărţii făgăduite, 

-  în schimb îţi trimit cea mai nouă. (Probabil „Ferestre 
colorate”). La „Zamolxe” nu te-am invitat, cum ne-am 
înţeles, fi indcă – nu aveam nici o nădejde  să reuşească.

 Mijloacele  teatrului maghiar, de aici sunt cu 
mult prea  reduse. Totuşi reprezentaţia a reuşit peste aş-
teptări. Ţi-am citit cu un deosebit interes „Moartea unei 
republici roşii”. Parcă ai fi  trăit ani întregi pe „pustă”. 
(Eu o cunosc foarte bine). 

Salutări,
Lucian Blaga

De pe Vistula

O altă mărturie epistolară, ceva mai închegată, este 
cea din 24 decembrie 1926, când, în ajunul Crăciunului, 
Lucian Blaga îi trimite lui Felix Aderca, de la Varşovia, 
în strada Luterană 6 din Bucureşti, următoarea scrisoare: 

Iubite prietene,
ţi-am primit cartea şi am citit-o cu nerăbdare. Sunt 

în ea lucruri admirabile. I-ai dat titlul „Femeia cu carne 
albă” dar ca impresie totală rămâne – ecou al unei vehe-
mente trăiri – simbolul părului roşu al celeilalte. Simbolul 
unei experienţe care a trecut, după cum ştii şi prin opera 
mea. Altfel desigur, dar totuşi înrudit prin aromă. – Dintr-
un capriciu de” ataşat” (aluzie la postul pe care îl ocupa 
la Varşovia de o lună) – îmi voi face plăcerea să scriu câ-
teva rânduri despre carte într-o revistă poloneză. Îmi dai 
voie, nu-i aşa? Aici mă simt bine, deşi cam izolat. (Acesta 
este primul semnal pe care Blaga îl dă din Polonia despre 
modul în care se simţea, iar sentimentul singurăţii aminti-
te  se pare că se va va perpetua – N.M.).

Eşti aşa de bun să vorbeşti cu d. Lovinescu – să-mi 
permită să dau în revistele de aici unele fragmente din 
noua sa operă de istorie literară? (Fireşte mi-ar trebui şi 
volumaşele apărute până acum!).

Lucru am destul dar îmi rămâne timp şi pentru ci-
zelarea celor două piese ce le am în sertar.

M-aş bucura să primesc ştiri din ţară.
Poate poţi face să mi se trimită Sburătorul care 

reapare.
Cu toată prietenia şi dragostea,

L. Blaga
Cum era un om de cuvânt, Blaga a făcut ca în Glos 

Prawdy să apară un grupaj de ştiri în care cosemna, prin-
tre altele, şi despre apariţia ultimului volum de nuvele ale 
lui Aderca, menţionând că noua culegere este apreciată 
de critica românească „drept cea mai bună lucrare a au-
torului”. La 27 martie a apărut, în acelaşi ziar şi exgeza 
blagiană despre critica literară românească, ce poate face 
obiectul unui eseu separat.

 

De pe Vâltava

Schimbându-şi reşedinţă, la începutul lunii noiem-
brie 1927 de pe Vistula pe Vîltava, scriitorul diplomat va 
expedia pe adresa Ministerului Muncii, Domnului F. Ader-
ca – scriitor – o vedere din Praga. Aceasta înfăţişa măreţia 
gotică a Catedralei pragheze - Svatovitsky chram. Blaga, 
abia ce ajunse la destinaţie, de vreme ce ştampila poştei 
indică data  de 14-XI-27-19. Diplomatul scria:

Dragă Aderca
de la Praga unde am fost transferat, îţi trimit un 

rând de  prietenie. Ce mai faceţi în luptele cu spiritul în 
ţară? Nu mai ştiu nimic. Mă ierţi că nu ţi-am răspuns încă 
nici azi la „întrebările” puse? –„ Nu pot” – dar pot să îţi 
trimit o strângere de mână. 

Blaga

Rândurile respective ne ajută să găsim o justifi care 
cu privire la lipsa sa din cartea de interviuri: Mărturia unei 
generaţii prin care Aderca revigoara un gen de mare forţă 
în covorbirile purtate cu scriitori şi oamneni de artă. Vo-
lumul reconstituia efervescenţa intelectuală a vremurilor. 

Berna şi Alpii

Transferat fi ind iarăşi în alt post de ataşat de presă, 
de la „marginea diplomţiei”, de data aceasta de la Praga 
la Berna, Lucian Blaga îi va adresa şi de această dată o 
vedere prietenului înfăţişând Berne et les Alpes, însoţită 
de următorul text: 

Iubite Aderca, îţi mulţumesc mult, mult pentru 
articolul din Adevărul. Nu am răspunsul D-tale în ce pri-
veşte povestirea în traducerea  germană. – Pe podul de 
pe cealaltă parte trec zilnic de câteva ori, dar munţii se 

văd aşa de frumos numai o dată pe an!

Multă prietenie, 
L. Blaga

Nu excludem că aici Lucian Blaga se referea la 
comentariul publicat de F. Aderca în Bilete de papagal, 
la 31 martie 1929, intitulat: Profetul Blaga. Aprecierile  
priveau noul volum: Paşii profetului. Găsim în prezenta-
rea pe care o făcea, chiar la începutul ei, o aprecierea de 
largă deschidere, care nu se mai făcuse până atunci prin 
recenziile apărute. Aderca îl considera pe Blaga: „poet 
ardealean prin naştere, universal prin temperament, con-
vingeri şi voinţă”. 

Din Cetatea Eternă

Cu toate că încă din 1919 s-au scris recenzii destul 
de elogioase la adresa poetului, fi losofului, dramaturgului, 
eseistului - sub care şi-au pus semnăturile: Scarlat Stru-
ţeanu: Cultură şi cunoştinţă de Lucian Blaga (Viitorul, 21 
august 1922) sau Lucian Blaga: Filosofi a stilului (Miş-
carea  literară, 22 noiembrie  1924; Alexandru Bogdan, 
Gândirea lui Lucian Blaga: Cultură şi cunoştinţă (Lupta, 
aprilie 1922); Onisifor Ghibu: Nu rezistă celula? Cu pri-
lejul apariţiei cărţii d-lui Lucian Blaga: Cultură şi cunoş-
tinţă (Adevărul literar şi artistic, 29 octombrie 1922): Tu-
dor Vianu: Filosofi a stilului de Lucian Blaga (Gândirea, 
noiembrie 1924); Mihai Ralea: Lucian Blaga şi fi losofi a 
stilului (Viaţa Românească, 12 decembrie 1924);  Con-
stantin Şăineanu: Filosofi a stilului de Lucian Blaga (Ade-
vărul, 10 decembrie 1924);  Petre Ghiaţă, Lucian Blaga, 
Fenomenul originar (Mişcarea literară 1, 8 august 1925); 
Al. Busoiceanu, Lucian Blaga: Fenomenul originar (Cu-
vântul, 25 septembrie 1825); Sever Stoica Ferestre colo-
rate de Lucian Blaga (Chemarea tinerimii române, 17-22 
august 1926); Eugen Lovinescu,  Critica  ideologică. 
Lucian Blaga şi Tudor Vianu (Viaţa literară, 3 decembrie 
1926; Pompiliu Constantinescu, Lucian Blaga 1. Eseistul 
2. Dramaturgul (Opere şi autori, Bucureşti 1928) etc., se 
pare că exegeza lui Aderca i-a  plăcut în mod deosebit 
autorului, motiv pentru a-l păstra la inimă.

Şi din Cetatea Eternă, Lucian Blaga îi transmite ui 
Aderca, vederea cu Ponte e Castel S. Angelo, la 12 decem-
brie 1929, împreună cu: cele mai calde mulţumiri pentru 
felicitările din „Adevărul”. Cele câteva rânduri   sunt în-
soţite de speranţa  ca în ianuarie se vor vedea la Bucureşti.

Ultimul mesaj transmis de Blaga lui Aderca, afl at 
în colecţia de scrisori  de la Academia Română - despre 
care aminteam, este expediat de la Heidelberg, la 7 august 
1930: Un salut romantic dela al D-tale, cu prietenie, L. 
Blaga. Era o vedere cu romanticul Schloss.

Nicolae MAREŞ

LUCIAN BLAGA ŞI FELIX ADERCA
CORESPONDENŢĂ

II.

Ce fericit
ui TB

Ce fericit sunt 
Doamne

c-ai alungat de  
lângă mine

pe fariseii ce plâng la comandă

până mai ieri cei fără sufl et gândeau
cum să îmi spargă ţeasta

şi să-mi mănânce mai repede
dacă nu creierii
cel puţin coliva

Azi ne-am lepădat şi ne lepădăm de ei.

Rugă

Wislawei Szymborska

Doamne!
Ajută-ne să aruncăm 

cât mai grabnic 
din grâu neghina

Prea mult a buruienit lumea!

Doamne!
Azvârle neghina în pustiu

Să-şi facă  loc 
Mugurele frunza!

Şi să vedem cu alţi ochi
Lumina şi lumea!

Plasture

Nu-mi lua, Doamne
Plasturele de la inimă.
Cu ce să-mi oblojesc 

Rănile, cicatricele
Şi tot felul de sentimente,

Unele vechi altele noi.
Cu ce să vindec, Doamne

rana semenilor mei
care mă dor mai mult 
decât îi doare pe ei.

9 ianuarie 2011

Ce mult vom greşi

Lui Rozewicz,  la a 90-a aniversare

Am suferit pentru voi toţi 
cei care aţi murit

Vinovaţi şi nevinovaţi
Cu  vorbele mele v-am îngropat şi v-am 

dezgropat
Ca să rămâneţi vii.

Niciodată să nu uităm 
Drumul străbătut prin infern.

Vai ce mult vom greşi
De vom încerca

Durerea din nou s-o inventăm. 

10 ian. 2011

Roade înmiresmate
Ştiu bine 

Că voi ajunge să culeg şi roade
Lasaţi-mă să vă dovedesc 
Că le voi culeg pe toate.

În urmă să rămână 
Doar livezi despovărate
De roade şi de umbre

Vreau ca roadele înmiresmate
Să vă amintească

Că trecut-am prin această lume.

25 septembrie 2011

Te-ai ascuns

n-ai vrut să mai trăieşti
şi te-ai dus

nu ştiu de ce
sub creasta muntelui

 te-ai ascuns
Te caut

nu te mai văd
nu te mai găsesc

lumea mă-ntreabă: unde eşti?
lacrimile mă sugrumă
Gândurile lacrimile 

mă înăbuşesc

22 septembrie 2011

Chipuri senine

În roadele coapte
Se-ascumd făpturi pline 

De dulceaţă
S-au strâns în ele 

razele soarelui 
toate

Şi bucuria se răsfaţă 
Doar pe chipuri senine la faţă.

21 sept. 2011

Şi amintirile le-am pierdut

Când gândurile vechi 
În vise s-au prefacut.

Mi-am dorit 
să mă întorc în trecut

Pe tine departe de mine să te las
Dar amintirile s-au pierdut

Pe cărările ce nu le-am străbătut
Toate bucuriile noastre

Timpul le-a ofi lit
Sunt tot mai ne-nsemnat

Sunt tot mai mic
Şi nu mai pot

Nici măcar să plâng.

26 septembrie 2011

N-am existat?

Necunoscutul stă ascuns
Sub pietre
Sub frunze

Pe pământ şi-n cer
Nici urmele ce sar în ochi

lăsate pe pământ
Nimănui nu mai spun nimic

Umbrele şi ele s-au dus 
 De pe întinderile prin care am trecut

Cum să nu fi u trist
Dacă nu mai exist?

NICOLAE  mareȘNICOLAE  mareȘ
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Planetă de poetă

Anul 1975 mi-a rămas în memorie 
prin evenimente în aparență minore.

În Valea Jiului, vara a căzut în acel an 
într-o zi de vineri. În noiembrie trecut, ninse-
se pentru prima oară iar merele momârlani-
lor dintre Iscroni și Sohodol, roșii ca obrazul 
fecioarelor sfi elnice rămăseseră în pomii care 
prevesteau parcă un fenomen cosmic inedit. 
Și așa a fost. În acel iulie din vara următoa-
re, în care ploua de cinci ori pe zi, în redacția 
ziarului „Steagul roșu “  din Petroșani a apă-
rut o fată zveltă, cu ochi albaștrii, absolven-
tă a Facultății de fi lologie. Alături de alți doi 
confrați fi lologi a încercat, și a reușit să com-
bată o lozincă dăunătoare - „Ziarul trebuie 
tipărit cu corp 10, ca să vadă și să poată citi 
și minerii, semianalfabeți, -Toate articolele nu 
trebuiau să depășească 480 de cuvinte adică 
fondul principal din vocabularul limbii româ-
ne. 

Cu acest bagaj semantic, redactorii 
trebuiau să coboare la nivelul minerilor și al 
țăranilor momârlani, cititorii fi ind astfel o ca-
tegorie socio-profesională primară, cu mijloa-
ce de comunicare reduse, ale căror concluzii 
trebuiau să se rezume la propoziții simple  “ e 
bine “  sau  “ nu e bine “ .

Ne-am ciondănit adesea pe teme pri-
vind condiția scrisului cotidian. Treptat mi-
am dat seama că am în față nu doar un condei 
de har, ale cărei reportaje de culoare încântau 
cititorii, dimpotrivă, aveam să apreciez fermi-
tatea cu care își apăra convingerile, fi nalitatea 
demersurilor sale jurnalistice. Măria noastră, 
căci despre Maria Șerban este vorba ne-a fost 
alături până într-o zi de Sfântul Ion, când în 
redacție au sosit la cheful nostru, doi gazetari 
de la „Flacăra “  lui Adrian Păunescu, regreta-
tul Ilie Purcaru și Ion Predoșanu, alt Ion, care 
i-a devenit soț.

Înainte de a ne despărți i-am adresat o 
întrebare retorică Mariei:  “ De ce nu te apuci 
de scris poezie sau proză?“ Mi-a răspuns sec:  
“ De unde știi tu, că nu scriu?.“

Adevăratul răspuns mi l-a dat peste 36 
de ani, când mi-a trimis un manuscris deunăzi, 
cu poezii grupate sub titlul “Lostrița albastră“.

A fost nu doar o surpriză, ci un ade-
vărat regal de satisfacție și de emoții. Lectura 
lor ne-a dezvăluit nu doar un talent real, ci 
meșteșugul îndelungat într-ale poeziei, în dul-
cele stil clasic. Este un exercițiu care acoperă 
o amplă arcadă în timp, desăvârșănd un destin 
poetic aparte, ce prețuiește fi orul autenticului 
vers popular, lectura clasicilor și bineânțeles 
trăirile sufl etești deosebite ale poetesei.

Cultul față de țară, în special dragos-
tea față de ținutul natal este oglindit de ciclul 
“Toamnă transilvană“ .

Adeptă a versului clasic, cu rimă, și 
ritm, poeta înnobilează în pastel, imagini co-
mune altădată literaturii române, astăzi pe ne-
drept uitate:  “Și-mi pare iar c-aud, urcând tă-
cută vara/ Dinspre poieni țesute în verde crud 
de mac, /Prin fl uiere și-n inimi colindă blândă 
seara,/ Rememorând secunda în care-aștept și 
tac./ (Acasă)

Măcar prin demersul iubirii față de 
neam și baștină, poeta ocupă un loc meritoriu 
între numele de astăzi ale poeziei românești 
feminine. Muzicalitatea versurilor sale în-
cântă. În pastel stă marea valoare a artei sale 
poetice.: “ E înegurat Parângul sub cușma-I 
argintie, /În tăuri, lostrițele cată mâlul gras, /
Coboară-n vuiet toamna cu salba-I ruginie, /
Învolburând pădurea la fi ecare pas. “ (poemul 
Toamnă transilvană)

Cu “Rugă de rouă “  depășim perime-
trul admirativ al dragostei de țară, prezent și 
în ciclul “Dor de țară “ . Poeta îndeamnă la o 
ascensiune spre transcendent, deslușind faptul 
că rectitudinea morală constă în dragostea și 
recunoștința față de Dumnezeu și de lumea 
celestă: “La drept vorbind părinte mi-e cam 
greu/ Să recunosc, că Cineva mă ține, / Și par-
că dinadins și mai mereu, / Îndepărtează Cerul 
de la mine “ / (Spovedanie)

Profesiunea de credință a Mariei 
Șerban Silivaș nu izbucnește vulcanic, dim-
potrivă, aidoma unui izvor are începutul în 
înălțimi de vis, pastelul căpătând conotații me-
ditative, fapt evident mai ales în ciclul “Crug 
de vise “ . Penelul poetei nu mai urmărește 
ca fi nalitate “fotografi erea “  Raiului, ci 
declanșează trăiri profunde, care îndeamnă nu 
atât la lamentații, cât la angajarea cititorului 
în emoțiile domniei sale: “ Te-aștept în munții 
mei de sărbători/ Să curgă noaptea stele pe 
cărare, /Și să ciocnim vin galben în pahare, /
Colinde să ne scoale la ceas de cântători “( 
Omături grele)

Curios lucru, o munteancă din Valea 
Jiului ( din stirpe de ciobani poienari din Măr-
ginimea Sibiului) iubește marea cu nostalgie, 
făcând din această iubire o adevărată profesi-
une de credință.

Marea devine un fundal al sufl etului 
ei, evocând sentimente profunde de dragoste, 
dar și acea temă universală a poeziei fi lozofi ce 
- “fortuna labillis“ . În sine, ciclul “Nostalgii 
marine “evocă șI o întoarcere în timp, care, 
declară poetic Maria Șerban Silivaș este o  
“mposibilă întoarcere“:  “Sub raza de lumină, 
ce tremură-n cărare, /Stau iar cu luna-n brațe 
și mă cufund în mare, /Pierdut, din ochiul 
nopții, tânguitor și ud, /Mă chemi duios din 
ape, dar nu te mai aud./“ .(Imposibila întoar-
cere). Titlul aduce aminte de opera lui Marin 
Preda, într-un alt context meditativ.

Paradoxal pentru unii, aspirația mon-
tană este însă asociată prăfosului, secetosu-
lui sau troienitului Bărăgan, zonă mai puțin 
poetică, dar atât de dragă Mariei Șerban 
Silivaș. Explicația e simplă. În comuna Jegă-
lia, județul Călărași și-a desfășurat primii ani 
de apostolat ca dăscăliță la catedra de limba 
și literature română (meserie pe care a iubit-
o mult, dar a practicat-o puțin).Nu este vorba 
de o manieră picturală în aceste poeme ci de 
memoria ei afectivă, care rămâne datoare cu 
recunoștință primilor săi elevi.

Dacă lui Ion Alboiu, câmpia de la 
nord de Dunăre îi trece prin vene, Maria 
Șerban Silivaș o poartă în sufl et, asemeni 

unei fi ințe dragi, născute din contopirea pă-
mântului cu cerul:  “ Stă-mbujorată zarea-n 
asfi nțituri, /Și-un cor de șoapte-I câmpul de 
mohor, /Foșnește iar nostalgic un plop tremu-
rător, /Și-un proaspăt iz de pâine te-mbie din 
pământuri “… “ Sar din pârloage iepuri, ce-și 
freacă laba-n bot, /Înspăimântați de-un pocnet 
de dovleac, /E gata de plecare duiosul pitpa-
lac, /De sub velinți copiii îl cer pe Barbă Cot./ 
“ ( Octombrie în Bărăgan)

La 60 de ani, dragostea, în ciuda vicisi-
tudinilor vieții poetei, rămâne o circumstanță, 
nu doar aleatorie, pe care o străbate întorcân-
du-se înapoi la anii tinereții. Acest adevărat 
combustibil sufl etesc exprimă nu doar pro-
funzime ideatică, ci și prospețime inspirato-
rie, clipa devenind astfel perenitate, nu doar 
de vis, ci și de sentimente trăite. Stă mărturie 
ciclul “Noi “  din care ne permitem să cităm: “ 
Iubitul meu, noi suntem două lumi, /Născute-
n calme sihăstrii stelare, /Suntem comete rare, 
ivite după culmi, /Când alba nopții doamnă 
sta cuibărită-n mare./ “( Noi ) 

“Credo “  exprimă profesiunea de 
credință a poetei, nu doar cantonată în privi-
rea extaziată a munților, a frumuseților natural 
ale țării ci și angajarea ei, aproape militantă. 
Nu apelează însă la lozinci, ci îndeamnă la 
înălțare sufl etească. Condiția catharsisului 
aristotelian se conjugă astfel cu misiunea asu-
mată a poetei, de a fi  printre semenii săi, de 
a-i chema spre o lume mai bună: “ Eu cred 
în grâul, ce-adoarme sub omături, /Și-n spade, 
ce-odihnește în palme de eroi, /Cred în pute-
rea pietrei, când suntem toți alături, /Oricâte 
uragane ar trece peste noi./ “ (Credo)

Maria Șerban Silivaș este pătrunsă 
însă de o profundă dragoste de țară. Deplânge 
destinul actual al neamului românesc, nu doar 
de la meditație, până la lamentație, ci che-
mând dimpotrivă, spre o înregimentare, fără 
menajamente.

Glasul de tribun al poetei este parcă 
totuși uneori fi rav, derobarea discursului po-
etic și pamfl etul politic nu impresionează în-
totdeauna. (De la Eminescu la Păunescu s-au 
înregistrat reușite remarcabile în materie).

De fapt, adevăratul bagaj liric al Ma-
riei Șerban Silivaș îndeamnă spre drumeții 
solitare, spre o lume de vis. Stilistic vorbind, 
acest volum denotă nu doar parcurgerea aten-
tă și critică a poeziei românești, de la roman-
tici până la zi. Se simt și ecouri din Esenin, 
Withman, din lirica Apusului, mai ales micul 
clasicism francez, chiar Petrarca etc. Nu este 
însă o crestomație de texte, dimpotrivă în 
rețeta imaginației sale sunt macerate idei. Re-
zultă nu doar un tot unitar, ci identități poetice 
distincte, reușite memorabile, care anunță nu 
doar vocație poetică, ci și un destin, este drept 
întârziat, dar viguros și profund, care se va în-
crusta în cronicile artei poetice românești.

ION VULPE

De la Constanţa Buzea şi Ana Blandiana încoa-
ce, poezia pastelului (după natură) s-a mai practicat, 
dar nu cu metodă, cu program declarat, aşa cum pro-
cedează în cartea de faţă Maria Şerban Silivaş. O ve-
ritabilă artă a ontopastelului derulează autoarea în pa-
gini de adâncă sensibilitate şi autocontrolat meşteşug, 
în descendenţă argheziană, al rimei rare, al ritmurilor 
armonice dar şi dizarmonice, parcă tributare jocului 
dintre simbolic şi semiotic (adică dintre continuu şi 
discontinuu).

Cu ecouri dinspre tradiţie, cu ancore zvârlite 
în romantism, simbolism şi modernism, lira Mari-
ei Şerban Silivaş este vădit orfi că (adică ofi ciantă a 
cântului/a cântării şi a încântării) căci, drept urmare 
„pe dealuri mestecenii cântă romanul penultimei frun-
ze”. Am subliniat substantivele <mestecenii> şi <ro-
man> pentru că ele coboară din Rimbaud, negreşit, şi 

din Esenin; ca să nu mai vorbesc şi de transvibraţiile 
pe care artista le resimte, rodnic, dinspre Nicolae Labiş 
ori dinspre George Topârceanu (de ce nu?).

O asemenea poezie, oarecum rămasă într-un 
neoclasicism de factură metaconservatoare, precum 
cea din „Lostriţa albastră”, nu putea să nu cedeze în 
faţa sentimentului patriotic şi în faţa tomului vatici-
nar, atât de specifi c românismului etern (s.m.I.P.-B.); 
„Când şoaptele”, „Spovedanie” par a continua Şcoala 
„Rugului Aprins” (aceea a redescoperirii sacrului în 
profan, cu profunde accente de autotranscendenţă spi-
rituală), ori pe aceea a „gândirismului” interbelic.

Dinspre marea şi nesecata albie a poeziei po-
pulare, poeta din „Lostriţa albastră” împrumută teme, 
motive, linii melodice, toposuri mitice, dar şi secrete 
magice (a se citi alchimice) prin care simpla imagine 
se metamorfozează în metaforă, iar metafora în trans-

gresare mirabilă, farmakonică, seducătoare, a graniţei 
dintre VIS şi TEXT; încât o primă trăsătură a compo-
ziţiilor/transpoziţiilor lirice ale Mariei Şerban Silivaş 
este că, fi ltrate prin reverie/nostalgie, ele alcătuiesc un 
autentic, incandescent, luminiscent vibrotext al corpu-
lui, protector.

În viziunea lui Jean Starobinsky se înţelege prin 
conceptul de nostalgie: dereglarea imaginaţiei, deside-
rium patriae, dorul românesc de fapt. Dar aceeaşi nos-
talgie desemnează o zdruncinare intimă legată de un 
fenomen de memorie, iar poeta noastră o „traduce” în 
ideosimboluri transmutate în plin câmp al conotaţiilor 
transretorice. Acolo, sunetele scoase de lira semanti-
zată a Mariei Şerban Silivaş devin un soi de limbaj 
natural şi expresiv al unor pasiuni ardente: cenuşi care 
mai păstrează încă în ele scânteia focului iniţial.

Ion POPESCU-BRĂDICENI

„LOSTRIȚA ALBASTRĂ”
 de Mariana  ȘERBAN SILIVAȘ

ÎNTOARCEREA LUPULUI ALB

Cern valuri de zăpezi în Muntele Ascuns
Și o tainică lumină  se revarsă,
Dinspre pădurile de sus,
Se-ntorc bătrânii lupi, acasă.

Stă chiciura încremenită,
Prin lumânările din brazi,
Ce ard făclia lor cernită
Prin ochii lor rotunzi și calzi.

Ascultă toți un urlet ce străbate,
Prin crovurile de pe coaste,
Când Lupul Alb din dacica cetate,
Din depărtări își cheamă oaste.

Împotmolit în neaua grea,
Uimit privește și tresare,
Cum licărește câte-o stea,
În botul unei căprioare.

El n-a venit la vânătoare,
Prin pâclele încărcate de mister,
Adulmecă, nu cleanul din vâltoare,
Ci, nevăzutul Glas din Cer.

Spun pădurarii că îl văd ieșind
De la o vreme, sus pe curmătură,
Are la gât o zgardă de argint,
Iar balele cu sânge, îi curg mereu din gură.

Îngândurat privește peste munți,
Cum vălătuci de neguri se destramă,
Și se unesc din nou ca niște punți,
Ce-n șuierate șoapte blând îi cheamă.

Spun cei ce l-au zărit, că pare-ndurerat
Iar dacă l-ai privit cumva în față,
Dispare cu un lung oftat,
Și nu-l mai întâlnești, nicicând, în viață.

E undeva pe aici, îl ocrotesc tăcuți,
Cetățile și sacrii munți de piatră,
Se ascunde-n umbra Carpaților cărunți,
Păzindu-ne străvechea, nemuritoarea vatră.

LA SFAT CU ZEII  
Adeseori  cobor  în gol de gând,
Într-un palat de umbră și răcoare,
Să nu mă vadă nimeni lăcrimând,
Când otrăvita rană mă macină, mă doare…

Alunec  lin, cu geana  tremurândă,
Printre frânturi de spaime omenești,
Când tulburata noapte din oglindă
Se stinge-n bezna lumilor cerești.

Acolo simt că-mi voi găsi străbunii,
Pribegi veniți din depărtări stelare,
Să ne aducă iar în dar  cocoșii,
Și calmul dimineților solare.

Ador pământul între tenebre prins,
Înveșmântat în ghețuri lucitoare,
Pădurile culorilor de vis,
Și-nfi orata mărilor răcoare.

Și în palatul gândului închis,
M-așez la sfat, cu zeii fac prinsoare,
Că va rămâne cerul pururea deschis,
De vom îngenunchea sub cea dintâi ninsoare.

Sentimentul de nostalgie în poezia Mariei Şerban SilivaşSentimentul de nostalgie în poezia Mariei Şerban Silivaş
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Fuga de sub  escortă

Secolul al XX-lea, 
mai cu seamă cea de a doua 
lui jumătate, a progresat – 
aproape spectaculos – într-
o teoretizare, împinsă până 
în pânzele albe, a surselor 
şi resurselor interne ale 
operei literare, întoarse pe 
toate feţele. Din această 
perspectivă au luat, între 
altele, amploare, pretutin-
deni, teoriile conotaţiilor. 
Treptat, conceptul de cono-
tativitate – introducându-se 
în scenă trioul relaţional 

creator-operă-receptor – a dobândit un gen de greutate va-
lorică emblematică, un tip de cheie capabilă să deschidă 
toate uşile.

Într-o carte ce mi s-a publicat cu câţiva ani în urmă 
(Libertatea artistică în literatura română, Drim Edit 2005) 
propuneam o sintagmă conceptuală ce nu mai fusese fo-
losită: conotaţii programate. Aceasta, în efortul de a mai 
tempera, cât de cât, ideea că scriitorul, clădindu-şi opera, 
ar fi  un fel de rătăcit în propria-i ogradă, avansând în ceaţă, 
pe jumătate orb, habar neavând ce o să se întâmple de la o 
pagină la alta. Exaltarea fără limite a acestei idei a generat 
teoria „operei fără autor”. S-a şi pus în practică prin câte-
va variante ale „noului roman” francez, repede perimabile 
şi intrate în neant. Conceptul de conotaţii programate, pe 
care-l avansam în cartea amintită, năzuia să demonstreze 
că, în ciuda oricărei tăgade sofi sticate, n-a existat şi nu va 
exista scriitor care să nu-şi programeze, oricât de vag, ori-
cât de sumar, intenţionalitatea conotativă a operei sale şi să 
nu se ţină de ea absolut deloc. Creatorul de literatură care 
declară ritos că el este total neputincios în procesualitatea 
creativităţii sale, textul scriindu-se singur, imprevizibil, îşi 
fură căciula, aşa, de dragul de a-şi da, gratuit, nesilit de ni-
meni, palme.

În acelaşi timp, însă – subliniem acum – se cuvine 
evitat şi eventualul exces al unor conotaţii programate, ca 
şi cum ar fi  unicul tutore al operei născânde. Dacă nu este 
împinsă în absolut, dacă nu este tratată ca un canon dogma-
tic, convingerea că – mai ales în proză – scriitorul nu este 
întru totul stăpân, de la o pagină la alta, pe personajele sale, 
pe evoluţia lor, pe apariţia unor situaţii imprevizibile, îşi are 
temeiurile sale. Aproape orice scriitor cu experienţă a trăit 
pe propria-i piele această convingere, acceptând-o tacit ca 
pe un însufl eţitor mirifi c al creativităţii sale. Problema esen-
ţială este aceea de a se stabili un echilibru relaţional între o 
conotativitate programată şi o indeterminare intenţională, 
care muşcă, parţial, din carnea „planifi cată” iniţial, fără a-i 
anula integritatea. Mai plastic exprimat, propria-i operă îl 
înşeală întrucâtva pe autor, ieşindu-i, din loc în loc, şi alt-
ceva decât a vrut el să fi e. O câtime de indeterminare şi de 
imprevizibil, care asaltează, insinuant, presupusa etanşeita-
te a unei intenţionalităţi, a unor conotaţii programate. Toc-
mai această – parţială – înşelare a autorului de către opera 
sa, vom încerca să o demonstrăm în cele ce urmează prin 
exemplul unei capodopere a literaturii române contempora-
ne: Levantul lui Mircea Cărtărescu.

Levantul înşelat de armonii eminesciene ?

Nu ezit să spun că din tot ce a publicat Cărtărescu 
până acum – poezie şi proză – Levantul  se  aşează, sub 
raportul perfecţiunii artistice, în frunte. S-a făcut mult caz 
în ultimii ani de romanul Orbitor, pe care unii critici l-au 
apreciat ca fi ind vârful creaţiei cărtăresciene. Şi despre care 
parcă şi autorul, mult extaziat, crede la fel. Neîndoielnic, 
Orbitor dispune de o încărcătură ideatică, pur artistică, 
apreciabilă, mai ales primele două volume, în care un tip 
aparte de reverie metafi zică atinge culmi înalte. Dar, din 
păcate, volumul al treilea al Orbitorului atinge şi „culmi” 
ale limbii de lemn, prin acea convingere decepţionantă a 
scriitorului că el ar fi  surprins, cu adevărat, dimensiunea so-
cială a „revoluţiei” din decembrie 1989. Din multele pagini 
care etalează clocotul social al „revoluţiei” n-au ieşit decât 
sloganuri schematice, cu totul banale, fără sufl u artistic. Ar 
fi  în avantajul creativităţii prozatorului Mircea Cărtărescu, 
dacă s-ar convinge că ipostazele unui realism social nu-i 
sunt proprii, nu sunt genul lui. Şi să nu mai încerce.

Levantul, însă, este o operă literară fără cusur. Aci, 
capacitatea de inventivitate a fanteziei, cu uimitoarea ei 
cantabilitate parodică, cu reînvierea fermecătoare a unui 
limbaj demult apus, cu insinuantul şi inteligentul sarcasm, 
este inegalabilă, foarte departe dusă.

Din punctul de vedere al chestiunii pe care o anali-
zăm aici, exemplifi când-o pe structurile interioare ale Le-
vantului, cel puţin două ipostaze sunt de luat în considerare.

Mai întâi, limbajul, de fapt limba, metamorfoza-
tă în limbaj artistic. Oricine poate constata, fără efort, de 
la primul contact cu Levantul că integralitatea structurilor 
acestei opere etalează pe centimetru pătrat expresivitatea 
unei limbi autohtone demult apusă. David Lowenthal îşi 
intitulează o strălucită carte – tradusă şi în româneşte – Tre-

cutul e o ţară străină. Cred că mult mai adecvat ar fi  fost 
ca Lowenthal să-şi pună titlul cărţii sub semnul întrebării: 
Trecutul e o ţară străină? Pur şi simplu fi indcă însuşi con-
ţinutul acestui studiu, complicat şi divers, demonstrează că 
pe multe dintre palierele sale, trecutul e departe de a fi  „o 
ţară străină”. Ei, bine, Levantul lui Cărtărescu apasă atât de 
puternic pe pedala inspiraţiei poematice şi cu atâta convin-
gere, încât reuşeşte să aducă, emotiv, în prim plan, un trecut 
care este departe de a rămâne „o ţară străină”. Poemul epic 
cărtărescian, exagerând, îngroşând cu bună ştiinţă rezonan-
ţa pitorească a unei limbi cronicăreşti, rămasă prin hârtii 
îngălbenite de uitare, astăzi cu totul nefuncţională, face din 
murmurul indicibil al acestei limbi apuse, din peripeţiile 
expresivităţii ei, un surprinzător şi emblematic personaj li-
terar, parcă ar trăi acum, sub ochii noştri. Într-adevăr, limba 
poematică din Levantul nu mai este doar un simplu mijloc 
de exprimare ci s-a metamorfozat în autentic personaj lite-
rar, ce intră în prim-planul ideatic al scenei artistice. Tex-
tualism veritabil ? ... Poate ! ... Din pricina prea multelor 
solicitări şi teoretice şi practice, a unei nesfârşite gargare – 
ierte-mi-se termenul – pe spinarea risipitoare a sărmanului 
textualism, astăzi această orientare, mult gălăgioasă, s-a pe-
rimat cam peste tot, intrând în uitare. Dar, poate că Levan-
tul lui Mircea Cărtărescu rămâne o pildă rară de textualism 
autentic tocmai prin ridicarea limbii exprimate în operă, de 
la mijloc de exprimare la rangul de personaj literar. Astfel 
de performanţe sunt rarisime în literatura modernă.

Întrebarea, deloc banală, este următoarea: autorul 
operei în cauză a metamorfozat un anume tip de limbă în 
personaj literar, pentru a-l parodia, pentru a-l lua la miş-
to, împingându-l cât mai în adâncul mormântului, sau spre 
a-i pune în relief savoarea, imprevizibila frumuseţe ? Sau, 
poate, şi una şi alta, poetul incitându-ne să râdem copios, 
nevinovat, de ceva care s-a perimat, s-a depărtat fără întoar-
cere, dar rămâne în plan ideatic un act intens spiritualizat, 
care-şi face de cap şi nu poate fi  uitat ? Răspunsul rămâne, 
probabil, unul incert.

Să-i forţăm totuşi, niţel, limitele. Dacă acest inimi-
tabil şi „trăsnit” poet a intenţionat iniţial, exclusiv să paro-
dieze un străvechi tip de limbaj (limbă), atunci, măcar în 
parte, s-a înşelat, propriile-i impulsuri conotative l-au tră-
dat, fi indcă a ieşit altceva, sau şi altceva, în opera fi nalizată, 
de sine stătătoare. Şi anume: sare în scenă o uimitoare şi 
pură stare admirativă faţă de un anume tip de comunicare 
umană, care, de fapt, nu mai există. Scriitorul, cu receptor 
cu tot, se trezesc, imprevizibil, în postura paradoxal trăibilă 
a unui trecut care, altminteri, rămâne „o ţară străină”.

Şi dacă Levantul a fost cumva tradus şi într-o limbă 
străină, ori în mai multe – nu sunt informat – oricare ar fi  
acestea, cel puţin jumătate din farmecul artistic al acestui 
poem intră în umbră, sau pur şi simplu se pierde, pentru că 
specifi citatea – să-i zic – acută a  limbajului acestei creaţii 
nu poate fi  tradusă. Levantul rămâne o capodoperă a litera-
turii române de totdeauna, care nu prea poate fi  pusă, în chip 
autentic, pe notele unei alte limbi. Cei ce strigă obositor, 
asurzitor, pe toate cărările, în tonalitatea unei jalnice lamen-
tări, cam cum fac căţelandri nematurizaţi, care clămpănesc 
gratuit, după muşte invizibile – cer scuze pentru duritatea 
exprimării – că limba română, că în general cultura română, 
n-ar avea „forţă”, n-ar avea „şanse” în faţa „minunatelor” 
globalizări şi europenizări, s-ar cuveni să se mai şcolari-
zeze, să mai adâncească cunoştinţele despre complexitatea 
specifi cităţilor spirituale, ce nu se pot supune niciodată cu 
totul canoanelor la modă. Spre a nu mi se răstălmăci, ca 
neavenite, înţelegerea noţiunilor „globalizare” şi „europe-
nizare”, ţin să precizez că aceste două noţiuni sunt, din pă-
cate, mult vidate astăzi de înţelesurile lor autentice, faptice, 
spre a fi  impuse drept nişte canoane elefantiasis, la modă.

Cea de a doua ipostază privind posibila înşelare – 
parţială – a autorului de către opera sa, în cadrul Levantului, 
o constituie armonia lirică a ritmării versurilor, constituită 
într-un gen de aură poetică totalizantă, cantabilă, cu o am-
plă bătaie rezonatoare. Un gen de stereofonie emblematică. 
Or, din punct de vedere prozodic, structura Levantului este 
una copleşitor eminesciană. În această operă cărtăresciană, 
autorul apelează la mai multe tipuri de versifi care, unele de-
liberat puerile, niţel nătânge, altele mimând mediocritatea 
poetică, altele parodiind la scenă deschisă, fără perdea, etc. 
Dar, repet – copleşitor – rezonanţa prozodică a Levantului, 
îmbibată de armonia prelungă a unui clopot de aramă, este 
de natură eminesciană. Îndeosebi după structura celor cinci 
scrisori ale lui Eminescu.

Înainte de orice alt comentariu să dăm câteva exem-
ple comparative.

Din Levantul:
„Iată sara se-ndeseşte şi acopere Elada
Iată stele-n mii de colţuri, galbene ca limonada
Cum îşi varsă cupa-n marea de mercuriu şi de vis.
Semilune moi de aur scaldă valuri de lapis.
Luna ca un corn de tablă a plecat de pe moschee
Şi pe valuri se lăţeşte ca o pleoapă pe cornee,
Ca o geană de cadână pe-un obraz de isihast.
Semiluna lunii crapă-n cioburi reci pe golful vast”.
(Levantul, Editura Cartea Românească, 1990, pag. 12)
Acum, din Eminescu:
„Lună tu, stăpân-a mării, pe a lumii boltă luneci

Şi gândirilor dând viaţă, suferinţele întuneci,
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta, fecioară,
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară!
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate
Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate !
Câte ţărmuri înfl orite, ce palate şi cetăţi,
Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi arăţi !”
(Scrisoarea I, în volumul Luceafărul, Ediţie de Al. 
Piru, Editura Vlad&Vlad, Craiova 1993, pag. 88)

În această pereche comparativă, şi de o parte şi de 
cealaltă, tronează lumina lunii. Cu deosebirea insinuantă 
că dacă în versurile eminesciene lumina lunii emană o gra-
vă rezonanţă romantică, Levantul cărtărescian ia la mişto 
emblematica lumină lunară, reducându-i „putirinţa” la „un 
corn de tablă”. Să fi e aci, în chip aproape nedisimulat, o 
„răutăcioasă” parodiere a canoanelor romantice privind 
lumina lunii? Eventual chiar cu trimitre la poezia emines-
ciană? S-ar putea, răspunsul nu poate fi  cu totul sigur. Dar 
nu asta contează acum, în contextul problemei pe care o 
dezbatem.

Cu riscul de a obosi atenţia cititorului prin citări, să 
mai dăm încă o pereche comparativă.

Din  Levantul:
„Ce-i Puterea decât ceaţă, ce-i Mărirea decât coajă
Unui frupt ce niciodată miezul nu-i va bănui,
Căci e miezul lumii estii globul dulcii poesii.
Ei sunt sfera cea uscată ce ne-ncungiură cu totul
De-şi închipuie că-n mânuri ne-a coprins cu tot des-

potul,
Dar subţire îi e visul ca şi fumul de pă ape
Ce să prinde-n frunzi dă sălcii când sunt zorile 

aproape.
Trec stăpânii lumii estii şi îi hăpăie ţărâna,
Cari vrut-au să domnească-n veci de veci şi totdeauna,
Trec şi nice-o dâră lasă preste unde au trecut”.
(Levantul, Editura Cartea Românească, 1990, pag. 170)
Tentaţia de a plasa în actualitate acest set de versuri 

cărtăresciene e prea mare pentru a sări cu indiferenţă peste 
ea. Într-adevăr, caracterizarea „abstractă” pe care năzdră-
vanul poet o dă aci Puterii, se potriveşte de minune, cât 
se poate de concret, cu ceea ce se întâmplă în „statul de 
drept”, cu spectaculoasele lui strâmbătăţi absolutiste, din 
ziua de astăzi, a patriei mumă ... Asta, aşa, în „paranteză”, 
fi e spus ...

Acum, spre comparaţie, din Eminescu:
„– Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşti 

că pot
Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot?
O, tu nici visezi, bătrâne, câţi în cale mi s-a pus!
Toate fl oarea cea vestită a întregului Apus,
Tot ce stă în umbra crucii, împăraţi şi regi s-adună
Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună.
S-a-mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta,
Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta,
Fulgerele adunat-au contra fulgerului care
În turbarea-i furtunoasă a cuprins pământ şi mare”.

(Scrisoarea III, în volumul Luceafărul, Ediţie de 
Al. Piru Editura Vlad&Vlad, Craiova 1993, pag. 99).

Dacă „miştocăreala” parodică, dacă sarcasmul ver-
surilor cărtăresciene n-ar fi  atât de vizibile, de pregnante, 
acestea ar putea fi  confundate, fără cine ştie ce difi cultate, 
cu versurile eminesciene.

Întrebarea care se impune – din punctul de vedere 
al temei noastre – este următoarea: creatorul Levantului a 
intenţionat, cumva, programatic să parodieze apăsat incon-
fundabila tonalitate lirică eminesciană? Dacă da, propria-i 
operă l-a înşelat fi indcă, la nivel prozodic, a ieşit altceva. 
Fără această rezonanţă lirică, fără această cantabilitate de 
tip eminescian – ca un „plan de spate”, cum ar fi  spus feno-
menologul Nicolai Hartmann – farmecul stufoasei, încăr-
catei de nuri construcţii epice cărtăresciene, s-ar fi  diminuat 
considerabil. Poemul ar fi  rămas doar în postura unui sche-
let pitoresc, cu imprevizibile găselniţe tehnice inteligente, 
uşor palide şi repede perimabile. Poate că subconştientul 
cărtărescian a înregistrat de-a lungul vârstelor poetului, 
muzicalitatea lirică eminesciană şi în pofi da intenţiilor unui 
creator atât de postmodernist – şi textualist – acest subcon-
ştient şi-a făcut de cap în Levantul. N-ar fi  exclus să fac un 
deserviciu, în clipa de faţă, acestei capodopere cărtărescie-
ne, punând pe seama ei parţiale „apucături” eminesciene. 
De ce „în clipa de faţă”? Fiindcă vede toată naţia, cu ochiul 
liber – chiar şi receptorul cel mai neavizat – cum de ani 
buni, nu mediocrităţi, nu giulumele rătăcite în critică, ci 
personalităţi „ca lumea” (scriitori, critici şi istorici literari, 
ziarişti şi istorici) îl – cică – „demitizează” pe Eminescu, 
îi „deziluzionează” creaţia, dându-i brânci, intenţionat, în 
neant. Ceea ce pe aceşti „demitizanţi” nu-i duce mintea să 
priceapă, este că în timp, în dinamica curgerii lui, în istoria 
acestei dinamici, marile creaţii ale spiritului pot fi  împinse 
o clipă în umbră, pot fi  negate şi înjurate, dar nu pot fi  ire-
mediabil şterse, cum ai şterge literele de pe o tăbliţă fi ravă 
de gresie. Marile creaţii spirituale îşi au viaţa lor ascunsă, 
răbdătoare, nedepinzând la modul absolut de capriciile aro-
gante ale gusturilor unor „demitizanţi”.
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În Diavol cu coarne de melc, Editura „Dacia”, Cluj-
Napoca, 2003, ca şi în ciclul personal Înger cu dublă cetăţenie, 
din volumul Îmbrăţişarea poeţilor (împreună cu Valentin 
Taşcu şi Nina Voiculescu, Editura „Scrisul Românesc”, 
Craiova, 2009), pentru Spiridon Popescu, poezia a devenit 
chiar un mod de existenţă, formulă de prezenţă în Cetate 
şi singura formă de comunicare într-un univers globalizant 
sufocant ce-şi include, deopotrivă, oamenii, fi cţiunile, 
natura, cultura şi chiar pe Dumnezeu (referinţă familiară 
obsedantă). Autorul însuşi vorbeşte exagerat de mult chiar 
din interiorul poeziei, fără să se simtă claustrat, dar simţind 
şi eliminând tentaţiile malefi ce venite de la Cel Rău.

Identitatea poetică se decide mai ales de forţa emoţională 
de a reacţiona consecvent şi benefi c în faţa solicitărilor 
diverse care vin de la oameni şi lucruri, de la văzute şi 
nevăzute, de la bune şi rele, de la zâmbetul tragic şi durerea 
optimistă. Poate în aceste stări alternative, în modifi carea 
tonusului existenţial de la o clipă la alta, în formule hibride 
şi percepţiile oximoronice constă „gorjenismul” lui Spiridon 
Popescu, o stare de spirit pozitivă, amestecată cu încercări de 
survolare a condiţiei poetice. Oricum, o confesiune tragică 
spusă cu zâmbetul pe buze ori o anecdotă înecată în lucruri încrâncenate conferă 
o imediatitate de nelinişte şi inconfort paradoxal.

Există însă şi o limită a spiritului de băşcălie – o derivaţie excesivă din 
formula familiară soresciană – cu două ţinte programatice – Poezia înseşi şi 
Dumnezeu însuşi (secondat mereu însă de „diavolul cu coarne de melc”).

Sobrietatea nu mai este o defi cienţă a poeziei de pe vremea avangardei, 
devenind chiar un adevărat „cal troian” pentru spiritele contradictorii, cum este 

şi poetul nostru animat de un fel de teribilism insurgent.
Criticul Gheorghe Grigorescu asociază reacţiile poetice 

ale lui Spiridon Popescu de exprimările candide şi frustre 
ale elementelor naturale în care ne place să identifi căm 
exprimările fantastice ale sufl etului. În fi ne, să adăugăm o 
anume structurare baladescă a poeziei, prezenţa unui nucleu 
epic care evoluează spre o sentinţă morală ori o exprimare 
sapienţială, ca în „Doamne, dacă-mi eşti prieten”: Doamne, 
dacă-mi eşti prieten, / Cum te lauzi la toţi sfi nţii, / Dă-i în scris 
poruncă morţii / Să-mi ia calul, nu părinţii. // Doamne, dacă mi 
eşti prieten, / N-asculta de toţi zurliii, / Dă-i în scris poruncă 
morţii / Să-mi calul, nu copiii. // Doamne, dacă-mi eşti prieten, 
/ Nu-mi mai otrăvi ursita, / Dă-i în scris poruncă morţii / Să-mi 
ia calul, nu iubita. // Doamne, dacă-mi eşti prieten, / Cum susţii 
în gura mare, / Moaie-ţi tocul în cerneală / Şi-nainte de culcare 
// Dă-i în scris poruncă morţii, / Când şi-o ascuţi pumnalul, / 
Să-l înfi gă-n mine, Doamne, / Şi să lase-n viaţă calul.”

Sigur, o bună parte a textelor conturează o poezie 
a condiţiei poetului într-o lume în care nu are de ce să fi e 
înţeles, pentru că fi inţa sa rămâne perfect inteligibilă în cele 
mai omeneşti confruntări. Poetul lui Spiridon Popescu, ca şi 

soldatul lui Nichita, nu are viaţă personală: „Poeţii, soldaţi neinstruiţi, confundând 
/ Gurile tunurilor cu nişte găuri de şobolani / Umplură câmpul de luptă cu pisici 
negre. / Acestea, / Simţind probabil cât sunt de naivi, / Tocmai când se pregăteau 
de asalt, / Le tăiară calea. // Şi, astfel, / Poeţii, soldaţi neinstruiţi, / Pierdură 
Victoria.”

Aureliu GOCI

SPIRIDON POPESCUSPIRIDON POPESCU

Metafizica familiarităţii şi discursul colocvial

Apărut în 
anul 2011, la Edi-
tura  Centrului 
Județean pentru 
Conservarea și 
Promovarea Cul-
turii Tradiționale 
Gorj, volumul de 
versuri „Contex-
tul desprinderii 
de haos”, sem-
nat de  Viorel 
Surdoiu, impune 
atenției un lirism 

inedit, autentic, cu rezonanțe cel mai adesea grave 
și modulări neconvenționale, expresive, subliniate 
printr-o grafi că sugestivă, aparținând de asemenea 
autorului.  

Titlul, neașteptat, îndreaptă mai degrabă spre 
un demers eseistic, speculativ, dar ordonarea mate-
rialului poetic, urmărind o structură reconstructivă 
a interiorității, tinzând să suprapună punctul de ge-
neză cu punctul de fugă al privitorului (punctul de 
plecare/ca defi niție a sensului), îl explică. 

Ne afl ăm așadar în plin haos, în plină apo-
calipsă sau într-un real postapocaliptic, agonic, în 
care o lume somnolentă, sinistră prin lipsa de recep-
tivitate la semnele supramundane, o lume confuză, 
obedientă față de presiunea cotidianului, se mișcă 
dezarticulat, mecanic, stoarsă de viață. Accentul 
cade pe context, conjunctură, circumstanță, actuali-
tate jalonată în structuri de o fi xitate geometrică, re-
petitivă, absurdă prin artifi cialitatea citadină deveni-
tă în mod trist natura naturans (În orașul meu/ dacă 
strănuți/câinii se apornesc să latre/ semafoarele 
se transformă în sensuri giratorii/ iar pietonii trec 
străzile meditând alb-negru/ Primarul ține ședințe/ 
plantează fl ori și ciment/ și urcă în sondaje/ pesem-
ne civilizația stă în furtunul/ care udă petalele cal-
darâmului). Alteori, viziuni sumbre, onirice, con-
struiesc o suprarealitate bizară, aproape coșmarescă 

prin stranietatea decupajelor. Lumea este o biserică 
întunecată, păstrând doar recuzita sacrului, adăpos-
tind vag singurătăți ce glisează între mercantilism și 
contemplarea vidului, context în care poetul își re-
zervă detașarea sau regăsirea pașilor/ trecători prin 
naos/ Cântecul coborât din ogivă/ Ecou în derivă/ 
Lovind buzele sfi nților/ Întristați de trădare, este un 
bal macabru, cu protagoniști fantomatici, proiecții 
inconsistente ale impulsului fi ințării, cu dansatoare 
în armură, celebrând inconștient și inexpresiv (fără 
ochi, fără nas, fără gură) moartea. Existența este 
mimată, se conservă doar în memoria gestului.

Desprinderea, distanțarea de lumea obiectu-
ală impun viziunea uAnui univers-pâlnie, care, pe 
măsură ce se dezvoltă, se disipează haotic, se dere-
glează, se dislocă în imagini fracturate, în cioburi 
de realitate amalgamate confuz; se supun acestui 
proces toate dimensiunile jalonate de spațiu și timp, 
într-un joc al agitației sterile și al amăgirilor (Statu-
are clepsidre/ cu trup sfârtecat în prim-planuri/ de 
secundare antume/ nesfârșiri și contraste/ nelămu-
rite de sens/ aglomerat în matricea/ fi rescului os/ 
destinul/ stors de hazard). Efectul, paradoxal, nu 
este alerta, starea de urgență, ci existența abulică, 
anesteziată: Orașul visa fl uid/ răsăritul de mâine/ 
altfel va curge/ și oamenii/ își vor începe simfonia 
pașilor/ răsfoind străzile/ timpului nesfârșit. Ca 
stare, contextul are așadar legătură cu dezgustul, 
saturația de impostură, de zeii contemporani (vână-
tori de iluzii/ vânzători de confuzii), făcători de lumi 
pe termen scurt, omul, poet sau nu, fi ind în ipostaza 
contabilului trist - paiață, bufon, pentru care doar 
visele rămân nefacturate. Trezirea înseamnă refuz 
al dezintegrării, negare a mersului înainte, a timpu-
lui liniar și a stereotipiei (O nouă zi/alți pași spre 
mâine…), producând, inevitabil, demersul retractil, 
resorbția, retorsiunea, înălțarea prin plonjare în in-
terior.

Avantajul obiectivării asumă metafora in-
tegratoare a călătoriei eterne,  ipostaza poetului 
pelerin-arheu în proces mnemotehnic și simbolul 

cerului interior (Îngerul și sufl etul/ călătoresc îm-
preună/ restul sunt aripi închipuite). Călătoria pro-
duce levitare, vagă imponderabilitate (Eu sunt/ între 
mine și pământ/este umbra/singură) sau resorbție, 
țintire înapoi, prin abolirea contrariilor și conotare 
inversă (Mă ridic prin oasele/ strămoșilor mei/ ca 
într-un turn de veghe/ și mă avânt/ spre fi ecare nor/ 
vânat de ei/ Îmi pun săgeata la ochi/ și mă trag/ mai 
aproape de visul lor/ către azi/ lăsându-le urmă/ 
ca să nu mă uite). Refugiul în sine atrage coerența, 
concentrarea, fi xarea de repere în sacru, trecut, na-
tură, poezie. 

Poemele surprind imagistic, prin metafora 
ce traduce abstracția plastic - pelerinul este un vân-
tură-cer, dar, în hoinăreala sa, are noimă (De când 
pământul/ se făcuse mai tare ca piatra/ începusem 
să ar prin văzduh/ ca săgeata) sau sinestezic (Mi-e 
glasul spre roșu deplasat/ din cauza prafului cos-
mic/ căzut în privire).

Discursul este lax, mobil, fără o sche-
mă discursivă rigidă, evoluând între liricizarea 
esențializată a conceptelor și tonul de poveste, spu-
să de cineva care știe, după cum/ realul travestit/ se 
deshumează, asociindu-și varietăți ritmice, dictate 
tot de meandrele contextului. Există, în unele po-
eme, un ritm sacadat, rezultat din enunțuri scurte, 
precipitate (uneori versuri dintr-un cuvânt, cu rimă), 
ritm primitiv însoțitor de transă, trădând nerăbdarea, 
presiunea simetriei, imperativul ordonării sau, în al-
tele, o muzică șoptită, eterică, răscolită de întrebări.

Dincolo de orice cale posibilă, desprinde-
rea de haos presupune intrarea în inefabilul poezi-
ei, care nu e cuvânt, ci umbră de cuvânt, ecou de 
cuvânt, reverberație, pauza dintre semne devenită 
semn: Întrecuvintele/ sunt semnele clare/ în care 
poetul își reazimă gândul/ în căutarea literei/ rătă-
cite vertical pe tristețe.

Cartea lui Viorel Surdoiu ne învață amintirea 
de noi înșine, îndrăzneala trecerii de partea cealaltă 
a fi rescului, până la biruința imobilă și tăcută a celui 
mai de sine conștient arbore.

Rodica  PĂUNA

Pelerinaj prin adâncul înalt al poezieiPelerinaj prin adâncul înalt al poeziei
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Se spune nu fără temei că românii 
sunt un popor cald, afectuos  după tempera-
mentul lor vulcanic, vădit previzibil, des-
chis mai ales în lucrurile pozitive, ușor ipo-
crit chiar, însă rezervat, suspicios cu ceea ce 
nu-i vine la socoteală; ocolește lucrurile gra-
ve, deși ar putea să le înfrunte fi ind ascuțit la 
minte și la vorbă, dar nu atacă decât ca să se 
apere, și asta doar când  nu mai are altă cale 
de scăpare.În general, românul este o fi re 
veselă, gata să facă și haz de necaz, fi e să se 
detașeze de o gafă, fi e să constate că nu toa-
te problemele au aceeași soluție, însă au 
totuși una. El lasă să se vadă că își manifestă  
contradicțiile promovând din același spirit 
două culturi diferite; una de tip arhaic, rura-
lă, conservatoare până la xenofobie și o alta 
de tip citadin, fl exibilă, modernă până la 
cosmopolitism. Apartenența europeană a ro-
mânului l-a făcut să promoveze un 

naționalism de împrumut, ale cărui oportunități se justifi că doar pentru trecut, și 
ezită să arate cine este nu fi indcă nu se cunoaște, ci fi indcă se îndoiește de sine mai 
ales în momente cruciale. Deși este riscant să cauți constantele psihice ale unui 
popor doar în factualitate nu și în rațiunea lui de a fi , antropologia culturală 
reușește totuși să deceleze unele trăsături particulare ale acestuia pornind de la 
predominanțele temperamentale fi e și în ciuda opiniilor încă împărțite în legătură 
cu o tipologie unitară, unanim acceptată. Această difi cultate persistă încă în reali-
tatea psihologică a raporturilor rațiune / afectivitate, greu de echilibrat, dar tot la 
fel de greu de acceptat ca emblematice; fi logeneza și ontogeneza presupun propri-
etatea și disponibilitatea într-o prioritate mereu schimbată după cum gândirea și 
percepția o iau una înaintea celeilalte. Afectivitatea din naintea rațiunii este spon-
tană și pură, pe când după aceasta este cenzurată și determinată. Românii, a căror 
cultură rămâne preponderent de tip rural, își trăiesc într-un alt ritm emoțiile și 
chiar cu un conținut ușor diferit de cei care stau sub semnul culturii citadine: Eu 
cred că veșnicia s-a născut la sat./ Aici orice gând e mai încet,/ și inima-ți 
zvâcnește mai rar,/ ca și cum nu ți-ar bate în piept,/ ci adânc în pământ undeva 
‒ spunea Blaga în Sufl etul satului. Este vorba deci despre o chestiune de ritm care 
nu acuză gândirea unora sau afectivitatea celorlalți fi indcă, în principala ei funcție, 
afectivitatea alertează, selectează și potențează comportamentul totdeauna în ra-
port de nevoile de refl ectare, adaptare și reglare ca răspuns individual. Diferențierile 
se fac în timp și se referă la refl exul orientării și la actul cogniției, dar se  relevă în 
capacitatea de a vibra, a empatiza (afectivul) și a se acorda raporturilor individului 
cu lumea (efectivul), convergente în ceea ce tot mai frecvent se numește inteligență 
emoțională. Lipsită de structuri operatorii, ca nefi ind un proces pulsional, afecti-
vitatea se rezumă la o serie de structuri și reacții emoționale dintre care cele mai 
multe sunt înnăscute, altele dobândite, iar altele sunt convenționale, frecvent imi-
tative. Funcțiile acesteia sunt semnifi cative din punct de vedere individual și soci-
al și vizează supraviețuirea (singurătatea, frica, respingerea), luarea deciziilor, 
stabilirea limitelor (semnale de atenționare în relațiile interpersonale) sau reali-
zează unitatea oamenilor în toate domeniile vieții sociale, armonizare a omului cu 
mediul și, de ce nu, cu el însuși pe temeiul inteligenței emoționale. Acest concept 
este relativ recent (anii `90), datorat psihologului W. Mischel de la Universitatea 
Stanford și aprofundat ulterior de John D. Mayer, Daniel Goleman și Peter Salo-
vey. Potrivit acestora, inteligența emoțională se referă la perceprea și exprimarea 
corectă a emoțiilor, la producerea unor sentimente mediatoare gândirii, cunoașterea 
și înțelegerea emoțiilor care reglementează progresul intelectual ca intercondiționări 
între emoții și gândire. Într-o sinteză datorată lui Goleman, inteligența afectivă 
privește conștiința de sine prin încrederea în sine, autocontrolul prin dorința de 
adevăr, motivația ca dăruire, inițiativă și dorință, empatia care prin înțelegerea 
celorlalți conduce la diversitatea gândirii și simțirii, precum și aptitudinile sociale 
de genul infl uențelor, confl ictelor, conducerii. Jean Segal se arată și mai concis; 
pentru el inteligența afectivă înseamnă conștiință emoțională, acceptare și empa-
tie. Acest concept se verifi că în special în emoțiile de bază: bucurie, surpriză, fri-
că, furie, tristețe, dezgust, dispreț, disperare, interes, vinovăție, rușine, dragoste 
vizibile într-o reacție facială expresivă și se ajunge până la răspunsuri fi ziologice, 
la un ritm cardiac ridicat ‒ cum ar fi  în cazul furiei, ori mai scăzut ‒ ca în teamă, 
tristețe, mâhnire etc. Furia, de pildă, în ierarhia lui  Jacques Cosnier1, se întinde pe 
o paletă emoțională de la revoltă la proastă dispoziție fi e parcurgând regresiv in-
vidia, gelozia, dezgustul, disprețul, mânia, ostilitatea, ferocitatea, ura, amărăciu-
nea, aversiunea, ranchiuna, resentimentul, exasperarea, frustrarea, iritarea, 
agitația, contrarietatea, fi e urcând spre ea dintr-o stare într-alta, în funcție de 
consistența și persistența stimulilor. Despre români, asemenea lui D. Drăghicescu, 
Carl Gustav Jung ar spune că sunt un popor preponderent introvertit fi indcă în 
urmărirea ideilor lor sunt îndărătnici, încăpățânați și greu de infl uențat. Tocmai 
din această cauză ei nu observă că sunt păgubiți fi indcă relația lor cu obiectul nu 
este prioritară, sunt bântuiți de tot felul de îndoieli și nu înțeleg de ce altora le este 
neclar ceea ce lor li se pare, din păcate, limpede. E adevărat că gândirea introver-
titului este pozitivă în ideile esențiale, dar se   pierde adesea legătura cu gândirea 

1  Psychologie des émotions et des sentiments, Editions RETZ, Paris,1994

obiectivă și se îmbrățișează stereotipia experienței tradiționale, ori mitice ceea ce 
este anacronic cu situația de referință. Sentimental, introvertitul este determinat 
de factorii subiectivi, spune Jung2 . El este mai puțin interesat de factorul obiectiv, 
dar încearcă să i se supraordoneze și nu îl găsește niciodată pe măsura intereselor 
lui. Introvertitul se  apără  fi e prin indiferență, fi e evocând judecăți afective nega-
tive. El riscă să devină antipatic fi indcă mizează prea mult pe eul său și are 
sensibilități în amorul propriu până la o stare maladivă a acestuia. Introvertitul are 
tendința să-și ridice eul la rangul de subiect, ca urmare a gândirii lui arhaice, 
inconștiente. În relațiile cu ceilalți nu evită rivalitățile mărunte și este gata să re-
curgă la orice mijloace, fi e și nedemne, dacă nu cumva  abuzează și în numele 
unor virtuți numai ca să-și asigure avantaje. O astfel de evoluție îl duce la epuiza-
re și neurastenie. Emil Cioran confi rmă tipologia lui Jung cu cazul românilor: O 
sensibilitate în minor nu putea decât să se lege cu o gândire statică și cu o viziune 
pasivă a vieții3 . Românii, care au înaintat în veșnicie cu viteza plugului, după 
vorba aceluiași Cioran4 , spre deosebire de evreii care cunosc un tip de ironie de 
genul nădufului refulat, sunt niște bieți inși împotmoliți în fericire și geografi e 5, 
lucru pe care îl rostise mai înainte și D. Drăghicescu. Etnogeneza noastră a păstrat 
totuși, pe componenta slavă, moravuri blânde, pașnice, idilice, iubirea de dans și 
de cântece, de libertate, de anarhie, suferind cu greu ceea ce putea semăna cu 
guvernarea6. Și tot prin slavi am preluat apucături orientale precum trândăvia și 
nepăsarea, ca mai departe Drăghicescu să argumenteze și el introvertirea românu-
lui fi indcă din propria-i substanță nu dă aproape nimic și este incapabil de o viață 
lăuntrică energică, intensă 7 ceea ce nu exclude ca superfi cialitatea spiritului ro-
mân, imaginația și plasticitatea bogată a închipuirii lui să fi e întregite adesea 
prin refl ecțiune și meditație8. Lipsa școlilor este și pentru Drăghicescu, tot așa 
cum va fi  și pentru C. Rădulescu-Motru, cauza care se răsfrânge foarte simțitor în 
natura sufl etului nostru  etnic [marcat prin] pasivitate, rezistență defensivă, re-
semnată, pasivă, supusă, înfrântă, lipsa de energie ofensivă 9. Și fi indcă aminteam 
de C. Rădulescu-Motru, aș vrea să adaug precizarea lui cum că avem tendința să 
rămânem de fi ecare dată la începuturi fi indcă ne lipsește curajul de a continua. 
Românismul, nu naționalismul ar fi  soluția; românismul acela care să presupună 
o politică de selecționare a valorilor, dreaptă până la cruzime10.  Și Rădulescu își 
pune în consecință o întrebare  căreia nici generațiile următoare nu i-au răspuns 
cum se cuvine: Suntem noi oare pregătiți la o politică necruțătoare pentru tot ce 
este putregai? De vină nu este tipul nostru introvertit, ci întocmirea lucrurilor ‒ o 
chestiune particulară prin care rămânem în provizorat, defulând orice eșec în ze-
fl emea (cum se traduce acest cuvânt în deplinătatea lui semantică în germană? 
Niciun dicționar nu m-a ajutat să afl u).Și culmea este că sub această mască, niciun 
popor european nu numără atâți decepționați cât numără poporul nostru11. Cauza 
constă în aceea că la noi avântul creativ nu se sincronizează cu tenacitatea tradiției. 
Românismul nostru se rezumă doar la starea poetică a melancoliilor în loc să îm-
partă ordine care să implice persoana până la sacrifi ciu. Credulitatea noastră ne 
orbește tocmai atunci când ar trebui să fi m mai prevăzători, mai circumspecți și ne 
împăcăm cu  așa a fost să fi e, cum observa și C. Noica. Spontaneitatea, nu conti-
nuitatea i-a determinat pe români ca ura lor să cunoască forme ale violenței doar 
după ce își anihilează facultățile raționale și mecanismele de autoapărare (a se 
vedea poezia noastră haiducească). Numai că nu totdeauna agresivității i se răs-
punde cu agresivitate din lipsă de transfer în potențial și atunci lupta rămâne doar 
un mijloc pentru cel mai puternic căreia cel mai slab îi răspunde cu supușenie sau 
cu abandonul ori lașitatea; până când și  în apărarea vieții, fi ara încearcă nu să se 
lupte, ci să scape mușcând. Soliditatea satului tradițional românesc a putut face 
istorie înfruntând primejdiile, ceea ce pentru Motru nu se explică decât într-un 
singur fel: satul și sufl etul țăranului se completează într-un chip desăvâșit12. Nu-
mai că uniformizarea culturală încercată îndelung în secolul  al XX-lea l-a dezee-
chilibrat până și în valorile lui sufl etești. Ontologic, sentimentele românului au  
așadar destule motive să fi e pe măsura temperamentului său vulcanic și de aceea 
însăși dragostea lui este în mod obișnuit pasională, dar nu se dă în lături nici de la 
dragostea ludică, cu ieșiri dintr-o legătură și treceri în alta și de aceea cunoaște în 
efuziunile ei dragostea posesivă (dacă vedem, de pildă, tipologia baladei familia-
le) și numai prin consolidare îndelungată se  atinge dragostea jertfă. Aici se regă-
sesc amestecate în proporții greu de cuantifi cat: ispita autohtonă, tradusă după 
Mircea Vulcănescu13, în scepticism, măsură, încăpățânare, răbdare; ispita bizanti-
nă cu fastul ei strălucitor, cu toleranță și jafuri; ispita slavă cu religiozitatea orto-
doxă, cu lăsarea în voia simțirii și a sorții, moliciune, exaltare, mlădiere, delicatețe; 
precum și ispita țigănească, transpusă în nerv, duioșie, reacție zgomotoasă și far-
mec de mahala.

Iulian CHIVU

2 Puterea sufl etului, antologie. A doua parte. Descrierea tipurilor psihologice, Ed. Anima, 
Buc.,1994, p.88
3 Schimbarea la față a României, Ed. Humanitas, Buc., 1990, p. 80
4  Ispita de a exista, Ed. Humnaitas, Buc.,1992, p.76
5 idem, p.74
6 D. Drăghicescu;Din psihologia poporului român, Ed. Albatros, Buc., 1995, p.131
7  Idem, p.297
8  idem, p.303
9  Drăghicescu, op. cit., p.345
10 Românismul ‒ catehismul unei noi spiritualități, Ed. Fundația pentru Literatură și Artă Regele 
Carol II, Buc., 1936, p. 104
11 C.Rădulescu-Motru, op. cit., p.33
12  op.cit., p. 190
13 Către fi ința spiritualității românești, Ed. Eminescu, vol. III, Buc., 1996, p. 117

AfectivitateaAfectivitatea
su
m
c
c
n
v
m
ap
d
v
d
te
to
c
d
lă
d
c
m

22



Portal-MĂIASTRA          Anul VIII, nr. 1-2 (30-31)/2012
2323

O ipoteză cinetică

Cine vizitează paşnicul şi elegantul parc din Târgu-
Jiu – parc rotund şi aşezat în centrul oraşului ca Cişmigiul 
– nu-şi poate imagina că aici va descoperi nişte obiecte cu 
identitate şi fi nalitate de sculpturi a căror faimă a zdruncinat 
lumea. Abia ridicate de la nivelul solului, în dimensiuni 
umane, dominate de coroanele copleşitoare ale arborilor 
seculari, sculpturile lui Brâncuşi din parc s-au integrat unei 
naturi bine strunite de acţiunea umană.

Coloana însă nu putea să fi e amplasată în parc, şi 
nu putea pentru că ar fi  rămas sub coroanele copacilor, ci 
pentru că ar fi  dominat prea de aproape celelalte lucrări 
şi chiar densitatea artistică ar fi  devenit o aglomerare 
greu perceptibilă. Ea trebuia să delimiteze „axis mundi” 
în capătul celălalt, deschis, ascensional, întărind parabola 
câmpiei, pentru că, poate, masa, scaunele îşi resemnifi că 
orizontală în partea dinspre munte. În partea câmpiei 
reformulează spaţiul metafi zic şi prin preluarea spaţiului 
liturgic (biserica) ce remitizează gestul sacerdotal al 
creaţiei. De altfel, acest joc imaginativ de a muta lucrările 
în diverse locuri l-a inventat Brâncuşi însuşi; Brâncuşi, 
artistul fotograf ce îşi imortaliza pe peliculă lucrările în 
diverse locuri, conturând un topos mobil şi materializând 
spaţiul devenit fl uid prin zborurile şi ascensiunile păsărilor.

Operele lui Brâncuşi oferă un joc subtil al 
semnifi caţiilor în care ceea ce se revelează este însoţit de 
ceea ce se obscurizează; Brâncuşi trebuie receptat într-
un dublu registru ce arată şi ce ascunde ce deschide şi ce 
închide prin aceeaşi acţiune semnifi cată. O semnifi caţie 
dialectic contradictorie într-o percepţie simultană. Propun 
chiar experienţe cinetice. 

Aspectul de rachetă îndreptată spre Cosmos se 
completează cu piedestalul misterios ca rampă de lansare 
şi un fel de rezervor al energiilor. Poarta se închide şi se 
deschide, iar Marea Masă se învârte în jurul centrului 
misterios, alunecă pe ea înseşi, iar scaunele se atrag unele 
peste altele, ca o altă Coloană imposibilă. Marea Poartă 
reprezintă de fapt un pătrat căruia îi lipseşte o latură 
şi se poate imagina cu latura mediană la pământ şi cele 
două braţe libere în elan celest. Poarta devine fereastră 
a Infi nitului iar Scaunele chiar se oferă ca socluri pentru 
posibile construcţii brâncuşiene cu semnifi caţie religioasă.

Pe verticală, sau pe orizontală, lucrurile sacralizează 
spaţiul originar, „genius loci”, între instantaneul fotografi ei 
şi eternitatea sculpturală. În acelaşi timp, coloana este o 
clepsidră cosmică şi o referinţă cosmogonică a începutului 
lumii. Am putea spune că atât prin modalităţile de elaborare 
sculpturală, cât şi virtualităţile de mutare a locului 
lucrurilor, Brâncuşi a intuit fără să anticipeze viziunea 
postumanistă în care arta fuzionează cu ştiinţa, Brâncuşi 
a formulat o ipoteză doar pentru a polemiza, pentru a 
reformula tangenţialitatea creaţiei cu divinul. 

Dar putem să ne continuăm jocurile imaginaţiei 
şi să ne închipuim o coloană a Infi nitului de dimensiuni 
hiperbolice (cel puţin mărită de zece ori) în Piaţa Unirii din 
Bucureşti! Sau o Poartă a Sărutului la intrarea în capitală, 
înainte de Aeroportul Băneasa, la fel, la dimensiuni care să 
survoleze Autostrada Bucureşti-Ploieşti. O coloană infi nită 
de mari dimensiuni în Piaţa Unirii din Bucureşti chiar ar da 
un sens naţional (înainte se numea Piaţa Naţiunii) spaţiului 
centru al unui popor, resemnifi cat prin creaţie artistică 
perfect specifi că. Să nu uităm că în acest loc se hotărâse 
iniţial să se construiască marea catedrală a Neamului, loc 
sfi nţit şi de Papa Ioan Paul al II-lea. Dacă nu e o Catedrală, 
ar putea fi  o Coloană Infi nită.

Cred că Brâncuşi este inventatorul „Parcului 
cultural”, ca o aglomerare de elemente artistice şi 

simbolice cu semnifi caţie particulară dar şi totalizantă. Aşa 
cum există „Luna-Park” sau Parcul industrial, ar trebui să 
inventăm şi Parcul Cultural formulat intuitiv de Brâncuşi, 
care nu are echivalent şi tradiţie decât în marile ansambluri 
religioase.

În India, intenţiona să construiască un Parc al iubirii, 
spaţiu sacralizat în spiritul a două religii...

Se ştie că orice operă de artă propune un dublu 
proces de receptare: arată şi ascunde simultan, pe de o 
parte revelează, construieşte un univers, pe de altă parte 
ocultează principiile păstrând şi potenţând misterul creaţiei. 
Brâncuşi redefi neşte semnele arhetipale ale umanităţii 
preluate dintr-o memorie ancestrală şi din sistemul 
emoţional al copilăriei. Se cunoaşte cât de frecvent şi 
profund a integrat Brâncuşi misterul artistic în universul 
copilăriei, unde s-a cristalizat şi identitatea sa profană. 
Astfel raportul dintre independenţă (creativă) şi obedienţă 
interdependenţă de valorile comunitare se proiectează în 
semnele transcendentale. 

Omul modern construieşte şi foloseşte obiecte 
materiale care îl fac contemporan cu timpul său istoric. 
Brâncuşi reconstruieşte semnele arhetipale care îl fac 
„contemporan cu fl uturii, cu Dumnezeu”, cum zice 
Lucian Blaga, deci cu atemporalitatea eliberării de 
zgura materialităţii şi realizarea stării de „catharsis” prin 
sacralitate arhaică. 

Restaurarea civilizaţiei ancestrale se identifi că 
evident cu o plecare în copilărie, în spaţiul sacru revelat ca 
axis mundi.  Oricât de abstracte şi divergente, diagramele 
constitutive ale obiectelor de la Târgu-Jiu coagulează 
compoziţonal ansamblul artistic, care îşi asumă prin 
expunere publică şi semnifi caţii istorice ori arheologice. 
Brâncuşi este un artist cu o bună comunicare cu receptorul, 
viziunea sa arhetipală asupra realităţii se fundamentează 
pe un „positive thinking” şi o abordare creativă a materiei.

Arhetipul şi imaginea fără sfârşit
În spirit minimalist, este clar că Masa 

convenţionalizează orizontalitatea, pe când Coloana, 
ca o rampă de lansare, imprimă verticalitatea. Dacă, 
totuşi, Coloana ar porni din centrul geometric al Mesei 
s-ar produce un sofi sticat paradox vizual. Lucrurile 
Ansamblului haşurează o puternică zonă impenetrabilă 
a mitului în care istoria nu are acces. Efemerul ar putea 
insinua apariţia unor balerine care ar dansa cu mişcări 
sublimate o partitură inefabilă pentru a demonstra că, totuşi, 
creaţia lui Brâncuşi nu se înrudeşte cu arta tehnologică, 
dar presupune o gândire prospectivă şi relaţională. Un 
alt paradox al Ansamblului Brâncuşian sau, poate, chiar 
primul în ordinea semnifi caţiilor, ar fi  credinţa artistului 
că poate face artă urbană modernă cu elementele spaţiului 
rural ancestral. Artistul intră în spaţiul public cu arhitectura 
civilizaţiei elementare (adică, a elementelor primordiale), 
cu lucrări „in situ” şi cu volumetria naturală. 

Lucrările din oraş au impus o fulminantă schimbare 
de paradigmă în ceea ce priveşte arta publică citadină şi 
reprezentând, totuşi, geoglife, semne ale pământului, 
imagini stilizate de la începutul lumii în centrul civilizaţiei 
de secol XX. Şi, chiar analizând în ansamblu construcţia 
urbană brâncuşiană, remarci că totuşi mai rămâne ceva. 
Este drumul „axis mundi”, spaţiul dintre coloană şi Masă, 
un Km şi ceva de peisaj sărăcăcios, provincial, o cărare 
care trece peste o cale ferată şi prin centrul unei biserici, 
un fel de „via crucis” de la Cina cea de Taină, la Înălţarea 
la cer, prin străduţe obscure şi case nevoiaşe, proba 
labirintică, iniţiatică a unei receptări performante, prin 
pelerinaj care a pornit de la revelaţii abstracte şi a aterizat 

în zona cotidianului. Fără „axis mundi” Ansamblul Infi nitei 
recunoştinţi nu are organicitatea şi nici rigoarea sistematică 
pe care autorul a dorit să le imprime artei, în spiritul unei 
creaţii care eludează grandiosul şi pitorescul.

Ca artist modern, Brâncuşi a convenţionalizat 
imaginea, şi a fost pasionat de fotografi e şi fi lm. La Centrul 
Pompidou din Paris, între 29 iunie şi 12 septembrie 2011 
a fost organizată expoziţia: Brâncuşi, fi lm, photographie, 
images sans fi n în care au fost expuse publicului parizian 
fotografi i, fi lme, obiecte, fi le de Jurnal care făceau parte 
din colecţia sculptorului.

În acest sens de imagine fără sfârşit, Coloana sau 
Rombul fără sfârşit ori Sărutul fără sfârşit sau Drumul 
fără sfârşit al Eroilor se înscriu tipologic în aceleaşi 
realităţi artistice.

Mă gândesc că Brâncuşi a gândit Ansamblul pentru 
un receptor confratern iniţiat în tematica simbolică a 
sculpturilor, şi nu l-a realizat la Paris ori în India. Decuplate 
de semnifi caţia totalizantă, desigur, o Poartă ori o Coloană 
ar putea fi  implantate oriunde, dar toate la un loc numai 
în sistemul de referinţă mitic autohton, în care receptorul, 
simplul trecător, îşi descoperă intuitiv facultăţi elective 
prin energia secretă a spaţiului şi formelor.

Brâncuşi însuşi se juca în atelier combinând sculpturi 
şi socluri diferite, modifi când amplasarea ori poziţia 
obiectelor – ceea ce nu ar fi  posibil decât în imaginaţie pe 
Calea Infi nitei Recunoştinţi, la Târgu-Jiu.

Cele două călătorii ale lui Brâncuşi

Brâncuşi face două călătorii: una exterioară, de 
afi rmare transfrontalieră, în Occident, şi alta, călătoria 
iniţiatică spre esenţă, spre teritoriul inefabil al arhetipurilor, 
chiar în spaţiul său originar. 

În exterior, Brâncuşi nu călătoreşte turstic. Ajuns în 
locul dorit, la Paris, îşi face o casă în care reconstruieşte 
orizontul spiritual şi edifi ciul material al casei genezei. Când 
se reîntoarce, ne umple de daruri. El construieşte vechimea 
în spaţiu prin esenţa rădăcinilor. Fascinaţia şi meditaţia 
originarului, de la exteriorizare, la contextualizare, nu se 
petrece decât în topos-ul primordial. Oul este un „cosmoid” 
cum zice Blaga, sau un obiect fi zic în proiecţie metafi zică, 
un semn originar şi o defi niţie ultimativă a lumii. Astfel, cu 
destule elemente încă fi gurative, deşi dedicate conceptual 
esenţelor nonfi gurative, operele lui Brâncuşi au o destinaţie 
transfi gurativă, de la natural la spiritual, de la esenţial la 
arhetipal. 

Când construieşte, Brâncuşi se reconstruieşte pe 
sine, edifi că şi se reformulează în tipologia umană pe care 
a dus-o cu sine şi pe alte meleaguri. Dar, pentru a coborî 
la originile primitive ale artei, el e sufi cient să meargă 
acasă, nu să caute locuri exotice ca Gauguin ori Cezanne 
şi nici în preistorie ca Marck Dion ori Goldsworthy ori 
alţi postmodernişti mai noi. Coloana preluată de la o 
casă gorjenească tradiţională are imprimată mişcarea, 
procesualitatea noilor estetici relaţionale din jurul 
anilor 2000, reprezentate de artişti precum Mark Dion 
care vizează interdisciplinarităţi (sculptură-arheologie, 
sculptură pictată), dar în spirit ludic, nu ştiinţifi c. O piatră 
este o piatră, dar fotografi a unei pietre poate să devină o 
operă de artă. Brâncuşi este un înaintemergător al acestor 
direcţii noi pentru că, şi chiar din anii ’30, îşi asociază 
fotografi a creaţiei propriu-zise. 

Totuşi pentru o mai exactă receptare, opera lui 
Brâncuşi trebuie contextualizată şi raportată la operele 
timpului său. În anii ’30 ai secolului XX în Anglia se 
răspândesc experimentele tip „land art” (Henry Moore, 
Michael Heizer), cu interes pentru arta precolumbiană, 
megaliţi şi arta primitivă, de o plasticitate frustă, provenită 
din habitate de locuire în care descoperă forme arhaice şi 
paradigme obiectuale.

Brâncuşi nu avea nevoie de „documentare” pentru 
a înţelege originile şi formule arhetipale ale artei. În satul 
său natal putea descoperi dacă nu istoria, atunci pre-istoria 
unor acumulări artistice intuitive. Artefactele obiectuale 
imediate (fusul, cana de lemn, războiul de ţesut, putineiul) 
sunt „instalaţii” (termenul postmodern) artistice cu funcţii 
active în gospodăria tradiţională care pot fi  resemnifi cate 
estetic într-o perspectivă (post)modernă.

Brâncuşi nu deţine şi nu propune formule matematice 
pentru formele sale cosmogonice, pentru că are acces la 
formulele sacre, totemice, arhetipale. De aceea Brâncuşi nu 
poate fi  integrat sau anexat postumanismului. El nu apropie 
arta de ştiinţă, ci de arheologia rădăcinilor, de arhitectura 
techtonică, de rădăcinile spiritului, de gândirea religioasă. 
Consecutiv acestei observaţii, devine o eroare să consideri 
opera sa drept „artă abstractă”. Brâncuşi performează o 
artă cât se poate de concretă, de realistă în sensul de creaţie 
spirituală care descoperă realitatea arhetipurilor. 

Dacă ar fi  avut ideea să sculpteze şi nişte „seminţe”, 
în succesiunea „ovoidelor”, atunci ele, în condiţii 
arhetipale, ar fi  putut chiar să germineze. 

Aureliu GOCI

BrâncuşiBrâncuşi  

Omul primordial în universul semnelor arhetipale

Aureliu GOCI și Mitzura Arghezi Aureliu GOCI și Mitzura Arghezi 
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Svetlana Paleologu-Matta, născută în 
Bucureşti, plecată din România din 1950. Studii de 
Belle Arte la Bucureşti, de romanistică şi fi lozofi e 
la Zürich şi Paris. Teza de doctorat susţinută la 
Paris - L’existence  poétique de Bacovia. 

A predat cursuri de literatură şi civilizaţie 
franceză la liceu, iar apoi 22 de ani a fost docentă 
de literatura limba şi română la Universitatea din 
Zürich.  În afară de numeroase eseuri de literatură 
şi fi lozofi e, de mare subtilitate şi profunzime, 
apărute în periodice, a publicat o carte de 
excepţie, Eminescu şi abisul ontologic (Aarhus, 
Danemarca,1988), ajunsă recent la a treia ediţie, 
adăugită (Timişoara, 2007), precum şi o altă 
lucrare despre Eminescu. Jurnal hermeneutic 
(Cluj,1997), Anul acesta a publicat, la München, 
Galaxiile lui Proust. Trăieşte la Lugano, Elveţia.

*
Viganello, 5. 5. 11

Mult stimate şi dragă Domnule Profesor 
George Popa,

Vă mulţumesc pentru cartea Dvs, Eminescu 
sau dincolo de absolut. E un comparatism subtil, 
cum spune Leonida Maniu, „sans rivage”. Dvs., 
din fericire, nu faceţi teorii, care nu folosesc, 
ci practicaţi faptele poetice. Prezentul etern 
eminescian este o minune ! Îl şi începeţi cu Pindar 
„Căci muritorilor le sunt date zile nemuritoare 
(muritori nemuritori, la Heraclit). Şi-l ador pe 
Pindar! („Ce e omul, ce nu este el – umbra unui 
vis”). Timpul poetic : sublim concept: „un traiect 
orbital”. Colosal!. Cât de just ! – acea „eternă 
întoarcere” mă face să mă gândesc la Nietzsche 
– l’éternel Retour, iluminarea lui zguduitoare  la 
Sils-Maria… 

Şi Sf. Augustin, ce splendid, cu cele trei 
prezenturi ale muzicii ! Ceva divin !  Iar melodia  
nu o poţi prinde în formule. După o sinteză a 
timpurilor, trecem la Mallarmé  „Nimfele ce voia 
să le perpetueze”). Şi  Zarathustra lui Nietzsche 
care vorbeşte cu sufl etul lui. Şi Dante „che move 
il sole”… e mai mult decât o participare (la 
Scheler cosmicitate, Einfühlung) – e indicibil şi de  

nedepăşit cu nimic altceva.
De aceea  părerea mea de vreo 40 de ani e, 

cum spune Valéry, că versurile lui au sensul pe care 
cititorul vrea să le dea, just ! căci ele sunt infi nite 
şi mereu în „depăşire” (ca şi noi înşine), şi mereu 
altfel, în schimbare, ca frunzele unui copac, zilnic 
diverse (dar noi nu o vedem).

Da, „secţiunea de aur” a templului grec, 
timpul la Platon  (ce e combinaţie între Heraclit 
şi Parmenide). Toate aceste probleme sublime au 
fost şi ale mele, de decenii, pe când eram docentă 
la Universitatea  din Zürich, timp de 22 de ani etc. 
Nu puteam trăi altfel.

Vă felicit din inimă pt. foarte frumoasa şi 
infi nit de bogata şi subtila dvs. carte „prezentul 
poetic etern” (acesta este - scuze - pentru mine 
adevăratul titlu). Mi-aţi dat acea intensă şi 
„eternă” bucurie de care vorbeşte Nietzsche. La el  
„eternul” nostru e Viu, pe pământ,  şi nu depărtat. 
El nu speculează ca atâţia fi lozofi  idealişti, el caută 
realul. Şi câtă dreptate are ! Realul lui e poetic, 
e ceva foarte diferit. În fi ne: ce labirint  e totul, 
ne pierdem în el, în indeterminare. Şi Nietzsche  e 
inabordabil, nu ştii cum să-l  apuci.

Vă îmbrăţişez frăţeşte, cu mare, mare 
preţuire, 

a Dvs, Svetlana  Paleologu-Matta

*

Pe o ilustrată -Anunciazione de Andrea della 
Robia sec. XV 

5. 5. 2011
O, dragă D-le Prof. George Popa, Ce 

binecuvântare că aţi apărut ! Îl scoateţi pe 
Eminescu din imensa mizerie în care l-au înfundat 
spirite primitive, mediocre, fanfaronade. Ce 
încântare dumnezeiască ! Ce minunat scrie George 
Munteanu despre Dvs.  Sunteţi unic ! Aşa ceva 
nu am visat! Şi cât e de minunat că vă ocupaţi de 
fi lozofi e (o să vă trimit micul meu de eseu despre 
Nietzsche).Ce Bucurie ! Fac „naufragiu”, dar iată 
că alte păsări vor veni.  Dvs. sunteţi această pasăre 
unică, ce aduce sublimul ! Cât de onorată sunt că 
vă cunosc !

A Dvs., Svetlana Paleologu-Matta.

*

8, 5, 11
Mult stimate şi Dragă Domnule Profesor 

George Popa,

Am vrut să vă mai mulţumesc încă odată 
pentru colosala Dvs. carte cu timpul poetic care 
„vindecă de timp” ca o „a treia stare”  (ştiam de 
o a treia realitate a lui Winicott), dar e năucitor 
ce scrieţi într-un stil atât de frumos, fi n. Sunteţi 
pentru mine primul român care scrie în acest fel 
(iertare pentru ignoranţa mea !). Cum onoraţi ţara 
! Ce mare frumuseţe ! 

Eu aştept să vă trimit pe Proust al meu 
(„Galaxia”), e în drum din München. Măcar să vă 
pot oferi şi eu ceva.

Cu multe şi cele mai frumoase urări de 
bucurie,

 A Dvs., Svetlana Paleologu-Matta

*
Viganello, 15. 5. 2011

Dragă Domnule Profesor George Popa,

Vă mulţumesc mult pentru onoarea ce-mi 
faceţi în scrisoarea Dvs. (12,5) şi vă felicit din 
inimă pentru distincţia „Premiul Naţional Mihai 
Eminescu” acordată cărţii Dvs., Luceafărul, 
Treptele spiritului hyperionic. Este frumoasă 
această valorizare a scrisului Dvs.!  Mă bucur 
imens ! (Şi eu primisem de mult o medalie 
„Eminescu”, dar e cu totul altceva şi nici nu ştiu 
unde am pus-o). 

Şi N. Steinhardt (monahul scriitor) se îndoia 
de rostul scrierilor sale. În această zonă elevată 
nu există publicitate ca pentru produselor de 
consum. Pe mine m-au fericit doar reacţiile unor 
prieteni, precum scriitorul Paul Anghel,  şi el 
reprezenta pentru mine ca 10.000 de cititori. Dar 
cartea Dvs. – Eminescu sau dincolo de absolut 
- cu „Poezia a treia stare” ori „Prezentul etern 
poetic” ca şi „sublimul” şi cu minunatele citate 
din Pindar, Mallarmé nu poate decât ferici un 
spirit cât de sensibil. Pentru mine personal a fost şi 
este o uimire şi o iluminare care aduce noi spaţii 
sufl eteşti.  Şi ce bine că l-aţi tradus pe Leopardi 
(pe care-l ador) : „Mi-e drag de mult acest colnic 
pustiu” – emoţionează ! – ca şi „supraomeneşti 
tăceri” şi „timpul dus” (e le morti stagioni).

Eu din pură întâmplare am ajuns la 
Eminescu – eram pasionată de literatura franceză, 
de Borges… Cunoscându-l pe Şt, Teodorescu 
(fi lozoful român din Stuttgart), el „m-a pus” să-l 
„scot pe Eminescu din pozitivism”, din „graniţa 
regională”, era prin 75. Ceea ce am şi făcut, 
punându-l în alt context.

Revenind la cartea Dvs., câte lucruri mă 
încântă  în ea! Un scris rar, subtil, bogat, f. cult !... 
Faceţi mare onoare Ţării!  Ce mare bogăţie de citate 
– multe îmi sunt necunoscute : p. 466-467. Scrieţi 
: „Cugetarea pură, înţelepciunea uscată, golită 
de seva vieţii nu ne dă nimic, se înalţă puţin şi se 
întoarce tot oarbă”, „desfrunzeşte vara visurilor”, 
afi rmă Eminescu în poezia „O; înţelepciune, ai 
aripi de ceară”. Colosal! Întotdeauna am detestat 
„înţelepciunea” (iubind nebunia lui Hölderlin, 
Nietzsche…). Sau la p.193 : vorbiţi de efectul 
întâlnirilor dintre cuvinte cu rezonanţe reciproce, 
„refl exele care se aprind ca o dâră de foc pe pietre 
scumpe”, cum afi rmă Mallarmé. O, cât de fericită 
mă faceţi, în mod cvasi înnebunitor ! Cât vă sunt 
de recunoscătoare ! Îl iubesc mult pe Mallarmé 
(pe „nimfele ce vrea să le perpetueze”), cât şi 
pe Valéry : „Ce toit tranquille où marchent les 
colombes” (l-am şi predat la Şc. de Interpreţi la 
Zürich, unde studenţii stăteau în picioare, proptiţi 
de zid, şi cetind…).

Eminescu nu e cunoscut cum ar fi  meritat, 
fi ind intraductibil, pierzând mult, de pildă, în 
franceză ! (în Revue Roumaine au apărut nişte 
traduceri oribile. Un student m-a şi întrebat : „Cine 
a vrut să-şi bată joc de Eminescu ?”. Fiind poet, 
Eminescu este mai mult decât un fi lozof. Chiar 
Schiller spune că „fi lozofi i sunt o caricatură faţă 
de un poet”!..) Trebuie un poet care să ştie bine 
româneşte… Ce vis ar fi  !...

Cu salutări pindarice,
 a Dvs., Svetlana Paleologu Matta

EpistolarEpistolar

Scrisori ale Svetlanei Paleologu-Matta (Elveţia)
către George Popa
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Aversiunea explicabilă faţă de „politica roşie“ din România 
ultimelor decenii ale sec. al XX-lea i-a determinat pe unii comentatori 
să ierarhizeze exclusivist scriitorii – fi e din trecutul apropiat, fi e din cel 
îndepărtat. Adică, existenţa sau nonexistenţa parti-pris-ului politic a ajuns 
monedă de schimb valutar. Iar dacă în vreun fel, scriitorul a fost disident, 
cultul moral, şi nu estetic, l-a aşezat în eşalonul de sus. Orice s-a spus şi se 
va spune – din „necesităţi“ conjuncturale, ca să se arate că „la noi e putred 
mărul“, n-are nici o relevanţă valorică!

Deschid doar o paranteză informaţională despre „importanţa“ 
politicii în viaţa (şi opera?) unor scriitori – de la Dante la Voltaire, Goethe, 
de la Hemingway, la Maiacovschi, de la Eminescu, la Octavian Goga etc.

Am citit cu detaşare, dar şi cu încordare fi rească, intervenţiile 
participanţilor la Lucrările Primului 
Congres al Scriitorilor din R.P. România, 
din 18-23 iunie 1956.  

După ce ele au fost tipărite în „Gazeta 
literară“, pe perioada desfăşurării activităţii 
ofi ciale, au fost reasamblate într-o carte, 
însumând 546 pagini, format B5. (Ea a 
apărut la Espla, redactor, Cornel Regman) 
Despre „calitatea“ celor care s-au exprimat 
în plen, am formulat mai multe marginalii 
critice în volumul Ipostaze şi metastaze 
ale discursului ofi cial, Ed. Sitech, Craiova, 
2000, 242 pagini.

Cuvântarea lui Tudor Arghezi este 
reprodusă la pag. 514-516.

Inspirat ca în atâtea împrejurări 
publice, Arghezi, reieşit după o recluziune a 
tăcerii în presa scrisă, impusă de A. Toma şi fi ul său Sorin, oferă sclipitoare 
racursiuri lingvistice, reverberatoare în multiple planuri de subtilitate.

Ca să treacă prin furcile caudine ale epocii roşii, deşi rare, 
unele expresii, termeni fac jocul acesteia ca atare. Le reţin pe cele 
de evidenţă, găsite în epiderma textului: „statul socialist“, „după 
răsturnarea socială din 23 august 1944“, „Anul 1944 a fost sentinţa 
de osândă a unei societăţi lichidate. Primul nostru congres confi rmă 
sentinţa“, „Răsturnarea din 1944 nu au făcut-o scriitorii, nu au realizat-o 
condeiele: nu!“, „Opera de răsturnare aparţine exclusiv ciocanului 
şi cazmalei“, „Nu trebuie uitat nimic. Nobleţei, la care v-a ridicat izbânda 
revoluţionară…“

Al doilea grupaj se constituie din antiteza trecut / prezent, privind 
viaţa scriitorilor, Arghezi pedalând pe imaginea scriitorului care trăia în 
sărăcie, fi ind împins la periferia dezinteresului de către cei bogaţi. De 
plano, aceştia erau şi politicieni versaţi şi versatili.

În contrast, Tudor Arghezi invocă aşezarea scriitorilor contemporani 
sieşi în apartamente, trimiterea în staţiuni şi case de vacanţă. Ba, prin 
Fondul Literar, ori prin cărţile publicate, ei se bucură de „drepturi de 
autor“. Aici, la acest capitol, prezintă situaţia în alb-negru. Era doar în 
spiritul epocii proletcultiste, manifestată sub faimoasa lozincă „Proletari 
din toate ţările, uniţi-vă“!

Al treilea vector, tipic arghezian, în care musteşte, dacă nu pamfl etul, 
oricum, ironia acidă, surprinde câteva tare ale breslei scriitoriceşti. 
Identifi căm în unele dintre ele subtilităţile care ne bucură şi peste timp.

1. Formula de adresare: „Scriitori de vârsta mea rămân în viaţă, ca 
să joace, parcă, între un trecut de ieri şi prezentul de azi, rolul de ştafete. 
Şchiopătând între două timpuri, ei poartă stinsa candelă generaţiilor 
pierite, pentru a fi  aprinsă o scânteie nouă de către moştenitori“ (subl.n. 
– M.B.).

2. Precizarea că scriitorii trebuie socotiţi şi ei muncitori.
3. Spre deosebire de cei care înfăptuiesc mişcări sociale, 

revoluţionare, „individual şi sporadic, au militat şi unii dintre noi în sensul 
împlinirilor de mai târziu“.

O subliniere vagă, accentuată, cu precizarea că „scriitorii noştri au 
fost o lume placidă şi pasivă“. De dragul celor mari ai zilei, Arghezi şi-a 
făcut …autocritica! Ei bine, Maestrul, pregătindu-şi auditorul, a venit cu 
un exemplu, aparent hazliu, de tip Caragiale, „sus ai noştri, jos ai noştri“, 

povestind despre nesiguranţa desfăşurării frontului în Bucureşti, în vara 
anului 1944. Ziarele care trebuiau să apară zilnic „aşteptau cu două 
forme de plumb la maşina de tipar“. Pe pagina întâi, apărea proclamaţia 
„Trăiască Stalin!“, alta, cu „Trăiască Hitler!“

Comentând mai pe larg această (in)explicabilă oscilaţie, Arghezi, 
nu ştiu dacă în spirit leninist (o fi  citit el ceva din opera întinsă a Omului 
Roşu?), dar foarte aproape de defi niţia istoriei, s-a rostit răspicat: 
„Intelectualitatea noastră repeta acelaşi regretabil zigzag politic de 
totdeauna între cele două extreme. O convingere şi o credinţă i-au lipsit“ 
(subl.n. –M.B.).

Mă-ndoiesc că sublinierea noastră i-ar aparţine în exclusivitate 
Maestrului. Se ştie că toate „cuvintele“ prezentate, cenzura avea grijă 

să le îndrepte pe linia…roşie. Aş înclina 
să cred că îi aparţin lui Arghezi, deoarece 
volumele de versuri, din 1955, (1907 – 
Peizaje), şi 1956, (Cântare omului), au 
o evidentă tensiune – socială, primul, 
fi losofi că, al doilea.

4. Finalul intervenţiei lui Arghezi 
dezvoltă un fel de apoteoză pentru scriitorul 
de talent ca şi pentru cel de geniu. Se lasă 
astfel impresia că nu toate cărţile celor 
din sală şi din afara ei se pot bucura de 
acoperirea sensurilor celor două cuvinte. 
De aceea, ca în simbolismul minulescian, 
îndemnul „este de a se îndrepta spre Insula 
Sublimă“. Stilul, oarecum beniucian, 
sub faldurile acestui îndemn, sfârşeşte 
paternal, cu aceeaşi ironie de început: „Vă 

urez, iubiţii mei confraţi, noroc – şi să ajungeţi cu bine!“
Fără doar şi poate, cătuşele dogmatismului nu sunt deloc aşa de 

tiranice ca la alţi vorbitori din acele zile de iunie 1956. Şi nu numai. Mint 
şi sunt răzbunători cei care pun iz sau pulbere politică înadins pe cele două 
volume scrise de Arghezi, în 1955 şi 1956. Ele veneau după un „dezgheţ“, 
început cu Prisaca, din 1954.

Cât priveşte interesul pentru mai marii zilei, Arghezi avea cât de 
cât un trecut deja înregistrat (Vezi vol. Hore şi Malaxa – 1939, ciclul 
Letopiseţi – vizând „agresiunea rusească sau intrarea trupelor germane în 
ţară, ca aliate, odată cu sosirea toamnei anului 1940“, pamfl etul Baroane, 
1943. Detalii, în Amintiri deghizate, de Ov. S. Crohmălniceanu 1994).

Mă întrebam în anul 2005, chiar în luna mai, când s-au împlinit 125 
de ani de la naşterea lui Arghezi, ce primează în palmaresul valoric al 
scriitorului: a) înclinarea lui (Turn de Pisa) spre vânturile politicii …roşii, 
sau b) operele pe care le-a publicat în perioada de după Congres? 

Reţin titlurile: Stihuri pestriţe, Din drum … - 1957, Cartea mea 
frumoasă – 1958, Versuri alese – 1958, Lume veche, lume nouă – 1958, 
Tablete de cronicar – 1960, Frunze – 1961, Cu bastonul prin Bucureşti 
– 1961.

Se începe, din 1962, editarea integrală a operei sale, proiectată în 
61 de volume.

Alte titluri: Poeme noi – 1963, Cadenţe – 1964, Răzleţe – 1965, 
Silabe – 1965, Ritmuri – 1966, Noaptea – 1967.

Notez câteva evenimente din biografi a poetului: 1) este ales 
membru al Academiei şi este decorat cu Ordinul Muncii, clasa I (1955). 
Este laureat al Premiului de Stat (1957). Este sărbătorit ca poet naţional 
(1960) I se acordă Premiul Herder de către Universitatea din Viena, în 
1965. Tot atunci, este sărbătorit ca Poet Naţional. 

Revenind la cuvântarea lui Arghezi din 1956, este loial, din partea-
mi, să atrag atenţia că el nu s-a hazardat să „analizeze“ tematica supusă 
dezbaterilor, nici să facă vreo trimitere la cuvântările anterioare sieşi. Ori 
nu l-au interesat, deci i-au fost indiferente, ori lecţiile primite până atunci 
i-au imprimat înţelepciunea omului conştient de valoarea lui.

Marele Arghezi a confi rmat, ca şi Dante sau Goethe, că stăpânii 
politici ai vremurilor nu pot tulbura geniile creatoare. Pomul bun se 
cunoaşte după roadă!

Marian BARBU

ARGHEZI ÎN FAŢA POLITICII…ARGHEZI ÎN FAŢA POLITICII…

...cu Paul Anghel...cu Paul Anghel
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O explicaţie a faptului că povestirile şi romanele scriitorului bucovinean Ioan Ţi-
calo n-au putut fi  publicate înainte de 1989 rezidă din atitudinea prozatorului faţă de rea-
litatea descrisă. Pentru că în concepţia sa contează mai puţin legile judecăţii umane şi mai 
mult, mereu pilduitoare, legile judecăţii divine. În acest sens pledează toate scrierile sale, 
începând cu scrierile din volumele În poiana lui Ioan (2002) şi Crucea părintelui Visari-
on (2003) şi continuând cu romanele Blestemul (2004), Meandre (2006), Scara (2007), 
Ghimpele (2008) şi Pojar (2010). Nici Mircea cel Mic (Biblioteca Mioriţa, Câmpulung 
Moldovenesc, 2011), ultimul roman al acestui practicant moderat nu se îndepărtează pre 
mult de la ideea că omul este o creaţie a Domnului şi, ca atare, acestuia în primul rând 
trebuie să-i dea seama de faptele sale. De aici şi importanţa pe care o au/o aveau preoţii 
în colectivităţile umane, mai ales în mediul rural, în care constituiau, mai ales înainte de 
război, alături de primar şi învăţător, personalităţile de necontestat ale satului. Numai că 
Mircea – personajul principal al romanului Mircea cel Mic – revine în satul natal după 
înfi inţarea „colhozului” (adică a gospodăriei colective, în limbaj popular), când casa pă-
rintească devenise sediul C.A.P.-ului. Contrar preceptelor morale vehiculate de autor, sfi -
dându-l parcă, personajul său îşi face singur dreptate, omorându-l involuntar pe duşmanul 
său, Cernovlahul, nimeni altul decât preşedintele „colhozului”. Nici urmă de remuşcări. 
Ca atare sondajul psihologic lipseşte. Pentru mai grabnica lămurire a situaţiei în roman, 
agresorul nu este descoperit. Astfel încât autorul îşi poate îndrepta atenţia în altă direcţie. 
Mircea este preocupat mai cu seamă să observe activitatea infracţională a celor din jur, 
care furau din roadele muncii lor, acum înstrăinate, pentru a-şi îndulci cât de cât existenţa. 
Lui Mircea, venit din satul natal după satisfacerea serviciului militar şi după un stadiu 
petrecut în mină, unde a cunoscut frăţia, cinstea şi omenia ortacilor, lucrul acesta i se pare 
degradant. Dar el însuşi devine infractor în momentul în care vinde miere din stupina pe 
care o supraveghea, însuşindu-şi banii.

Cu toate că se însurase grabnic cu Alexandra, după o „dragoste la prima vedere”, 
Mircea afl ă foarte curând că tânăra lui nevastă este poreclită „Joiana” pentru apucăturile ei 
de femeie imorală. Dezgustat de mediul în care trăia, Mircea fuge la oraş, în căutarea altu-
ia mai elevat, dar şi aici se izbeşte, sub altă formă, de aceleaşi realităţi pe care le cunoştea 
foarte bine. Angajat ca paznic la o fabrică de mezeluri, acesta constată, la controalele 
efectuate, că fi ecare salariat ascundea câte un baton de salam şi că pierderile zilnice erau 
uriaşe. Dezvăluind directorului adevărul, sub un pretext oarecare Mircea este concediat, 
liber să-şi caute altă ocupaţie pentru a supravieţui.

Două idei se desprind din cele menţionate până aici. Prima s-ar referi la omul 
simplu, pentru care nu munca, ci hoţia este hotărâtoare în lupta pentru supravieţuire. Co-
muniştii au desfi inţat legile morale atât la sat cât şi la oraş, lăsând celor îndoctrinaţi drept 
privilegiu dreptul de a dispune de averea comună după bunul lor plac. Iar a doua idee este 
legată de construcţia romanului. Mircea cel Mic lasă impresia că va fi  un Bilungsroman, 
după mediile diferite pe care la frecventează eroul. Dar, în afara acumulării experienţei de 
viaţă pe care o etalează aproape fi ecare capitol, fondul său sufl etesc rămâne neschimbat. 
Mircea nu invocă puterea divină când este în evident pericol, ci scapă datorită forţelor 
proprii. Astfel încât „Bildungsromanul” rămâne în acest stadiu incipient, chiar dacă nara-
torul evocă lumi aparent diferite.

Între personaj şi autorul său există o ruptură reală şi nicidecum o legătură evidentă, 
ca în romanul clasic. Ioan Ţicalo crede în minuni şi în materializarea lor, pe când Mir-
cea, comentând legenda recentă privind „stejarul sihastrului”, îi consideră pe credincioşi 
„nişte înapoiaţi”. Această convingere se explică prin optimismul său funciar, deocamdată 
necenzurat îndeajuns de realitatea potrivnică. Trecerea pe uliţa lui Gherasim (din satul 
natal Dobrişeni) ori pe lângă troiţa lui Haralamb, sau dealul Turcului constituie pentru 
Ioan Ţicalo motivele ideale pentru a le spune povestea. De obicei, toate conţin note grave 
dacă nu tragice şi formează compoziţional o unitate cu statut de inserţie narativă. Dar nu 
numai acestea declanşează alte resorturi ale povestirii, ci şi amintirea, legenda, visul, etc. 

S-ar putea spune că, teoretic, ne afl ăm la un „Han al Ancuţăi”, fără bărdace cu vin, dar cu 
povestiri (unele ciudate) menite să dea alt ritm naraţiunii de bază.

Trecerea lui Mircea prin diferite medii ilustrează elocvent zicala „a căzut din lac în 
puţ”. Iată-l ademeni că va lucra într-o stână, pe când, în realitate, noua lui muncă era alta. 
Sub spectrul unor severe pedepse corporale, el acceptă în cele din urmă să se îngrijească 
de hrana şi paza porcilor din cocină. După o vreme încearcă totuşi să fugă, dar este sfâşiat 
de câinele de pază şi biciuit de stăpân. Infernul acesta ia sfârşit în momentul când o nouă 
tentativă de fugă reuşeşte, aducându-l pe Mircea în pagul unei chilii săpate în stâncă. 
Aici este adăpostit şi îngrijit de călugărul Varsanufi e care-i aminteşte că „Oamenii fac ce 
pot şi cât se pricep, iar Dumnezeu, prin bogata Sa milostenie, dă viaţă”. De fapt, ideea 
pe care-o ilustrează acest epised din romanul lui Ioan Ţicalo este aceea că Dumnezeu se 
afl ă totdeauna lângă omul căzut, după ce tot el îi pregătise „încercarea” prin care trecuse 
Mircea. Negrul episod din viaţa personajului poate fi  socotit (în cheie isihastică) şi ca o 
cenzurare a optimismului funciar asociat cu necredinţa sa. Afl at mereu în căutarea unei 
lumi armonioase şi cinstite, postat în alte poziţii decât contemporanii săi, Mircea se afl ă 
mereu în confl ict cu cineva sau ceva. Degeaba îi arată scriitorul calea demnă de urmat – 
calea credinţei – că personajul îi opune un spirit combativ nealterat şi o experienţă de viaţă 
tot mai bogată. Cercul numeroaselor căutări existenţiale se încheie cu revenirea în satul 
natal, unde-l aşteaptă surprize de proporţii. Mircea afl ă (oarecum derutat) că Alexandra îi 
fusese credincioasă de la început, dar că tinerii săteni din Dobrişeni îi scorniseră o poreclă 
compromiţătoare pentru că, de fapt, le era inaccesibilă. Iar fi ul ei, Alexandru, este şi fi ul 
lui, al bărbatului pe care l-a iubit întotdeauna. Cartea se încheie într-un mod simbolic. In-
vitat de Alexandra s-o însoţească la biserică în proxima duminică, Mircea îi răspunde eva-
ziv: „- Poate”- ceea ce înseamnă, totuşi, că ceva este pe cale să se schimbe în sufl etul său.

Mircea cel Mic este un roman al căutărilor într-o lume tulbure, desfi gurată de ide-
ologia comunistă, în care singura credinţă rămâne pilonul moral de necontestat al unei 
existenţe demne şi armonioase.

*
Privit prin prisma performanţelor stilistice, romanul Mircea cel Mic reţine atenţia 

prin tehnica bine stăpânită a dialogului. Niciodată cititorul nu descoperă falsuri fl agrante, 
deşi uneori gândul exprimat de personaj nu este pe măsura pregătirii sale intelectuale şi a 
posibilităţilor lui de percepţie. Dar atunci când relaţia scriitor-personaje funcţionează la 
parametrii optimi, rezultatele sunt pe măsură. Fireşte, având personalitatea lor, persona-
jele îşi diferenţiază replica. Dar intervine şi autorul, care, prin adaosuri verbale inspirate, 
agrementează discuţia, dându-i culoare. Spre exemplifi care am ales acest fragment în care 
relaţia Mircea-Alexandra se afl ă în faza ei platonică, pe care autorul o comentează astfel:

„Flăcăul n-aude ce i se spune. Pare ameţit ca după beţie, fi ind convins că în faţa lui 
s-a oprit o zână care, cu focul izvorât din priviri, i-a topit toţi nervii, paralizându-i orice 
mişcare. Reuşeşte să îngaime într-un târziu, aproape sufocat:

-  Hai să ne plimbăm…
Au pornit alături către sat ca doi muţi, ea aşteptând să audă o vorbă, el chinuindu-şi 

mintea să găsească ceva de Doamne-ajută şi, neafl ând nimic, culese din şanţ trei margare-
te pe care i le întinse cu evlavie.

- Cu buruienile astea vrei tu să mă cucereşti? îi aruncă Alexandra apă clocotită în 
urechi.    

- Eu ţin mereu în casă buruieni din astea…Mă fac să mă simt bine şi au o  mireas-
mă…, aceeaşi cu cea din stup, nu se supără Mircea.

- Da?..., lungeşte cuvântul cea de lângă el. Parcă nu-mi vine a crede…
Voi, bărbaţii, spuneţi minciuni la tot pasul, numai să ne îmbrobodiţi…, pare să-l 

dea pe răzătoare nouă, abia cumpărată”.
Sub masca unui moralist, se ascunde de fapt un scriitor din stirpea lui Sadoveanu, 

pentru care orice imagine este motiv de refl ecţie.
Adrian VOICA

Motto
„Pescăruşi.
Acolo sunt blânde, 
morminte albe”  - Kakio 
Tomizawa. 
 
(Ryu Yotsuya  -  Istoria  
haiku-ului - zece autori și 
poezia lor)

Un râu de lacrimi -
a cui este liniştea 
după cutremur ?
 
Un sat sub ape -
hărți vii în sufletul meu
făcute de-un om 
 
Sufletul lor dus
de porumbiţa apelor -
copii înecaţi 
 
Stele reci pe cer  -
oh, ce cântec de leagăn 
după tsunami !
 
Lumini de stele -
ocean furios, spune-mi 
ceva despre-un om 
 
Satul de pescari -
nici un sunet, nici un 
glas ,
doar drumul lunii
 
Oceanul adânc -

şirul de umbre-aşteaptă 
barca de-acasă
 
Un plic albastru 
şi-o adresă pe ape -
barcă de hârtie 
 
Copii înecaţi -
du-le un dar de ziua lor ,
cocor de hârtie!
 
Control radioactiv -
stând cu braţele-ntinse 
ca un cocor
 
Case închise -
poţi opri amintirea 
să nu se-ntoarcă?
 
Evacuare -
umbra păsării şi-un om 
stând la fereastră
 
Clopoţei de vânt 
sunând în noapte - 
scurgeri
radioactive 
 
 Casele  pustii -
vântul vine şi pleacă 
singur, mai singur
 
Ruine sub nea -
copil purtat în cârcă 
ca un cuvânt alb 
 
Vânzător stradal -

cuibul de rândunică 
printre ruine 
 
Lacrimă de foc 
în bezna din adăpost -
nu plânge, my love !
 
Nea pe ruine -
soarele luminează 
patul lăuzei 
 
Lapte din belşug -
mama şi noul născut 
surâzând prin somn 
 
Evacuaţii -
cei doi bătrâni gemeni ţin 
 acelaşi jurnal
 
O cană de ceai -
sufletul fratelui său 
sub cerul liber 
 
Un bătrân face 
reverenţă soarelui -
lacrimi şi orez
 
Nume pe-un clasor -
te rog, ia-l din ruine 
și trimite-i-l !
 
Stetoscop.Tick,tick...
soţia doctorului 
printre cei dispăruţi
 
Oceanul plânge 
pentru orice  nou născut -

lămpi în adăpost 
 
Apă-mpărţită  -
pasărea din colivie 
umbră-nsetată
 
Căluţul de lemn 
se scufundă în ocean
să-şi ia rămas bun 
 
 
Lacrimi de păsări -
valurile-ating uşor 
ce-a rămas din sat
 
 
In sufletul meu 
mult timp , un cuib de 
frică -
o febră neagră 
 
Resturi de piatră 
duc spre templul lui 
Kannon -
o lalea albă   
 
Fluture galben
pe-un mormânt numerotat 
-
copil necunoscut...

Avataruri existenţiale

CLELIA IFRIMCLELIA IFRIM

BEST BOOKS of  2oll
 
In  «Japonia mea iubita”, o carte  de 4o pagini, 

poeta româncă Clelia Ifrim oferă un foarte fi n răspuns 
imaginativ tragediei care a lovit Japonia anul acesta. 
După câte știu eu, scriitoarea nu a fost niciodată în 
Japonia, dar ea are vechi legături cu aceasta prin 
haiku și poeții de haiku.

Un râu  de lacrimi -  cui aparține liniștea după 
cutremur ?

Nici un glas, nici un zgomot - doar drumul lunii.
Căluțul de lemn coboară-n adânc să-și ia rămas 

bun...
 

(David Burleigh, în „The Japan Times”, 
25 decembrie 2o11) CLELIA IFRIM

JAPONIA MEA IUBITĂ
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lucian gruialucian gruia

Cartea profesorului Eugen Negrici, 
ILUZIILE LITERATURII ROMÂNE (Ed. 
Cartea Românească, Bucureşti, 2008), a stârnit 
reacţii vehemente din partea majorităţii scri-
itorilor, istoricilor şi criticilor literari. Motivul 
principal îl constituie faptul că autorul afi rmă cu 
cinism şi luciditate două adevăruri dureroase: 1. 
nici o operă literară/artistică nu rezistă timpului 
şi 2. importanţa unei opere rezidă în valoarea 
ei estetică. Prin analizele efectuate, profesorul 
Eugen Negrici se dovedeşte principalul „demo-
lator de mituri” din literatura română.

Să urmărim succint argumentele profe-
sorului.

1. Eternitatea operei literare este o ilu-
zie. Orice creaţie omenească înglobează de la 
naştere mentalitatea epocii înscrisă în sufl etul 
autorului. Ea trăieşte, creşte, îmbătrâneşte şi 
moare, ca orice fi inţă trecătoare. După un timp, 
ea nu mai corespunde orizonturilor de aştepta-
re ale generaţiilor următoare şi e dată uitării. 
Chiar dacă e bine realizată estetic, după ce şi-a 
trăit traiul, cercetătorii literari o vor studia ca 
pe un cadavru. Teoria acesta, care relativizează 
importanţa creaţiilor artistice umane, induce o 
mare nemulţumire sufetească privind efemeri-
tatea condiţiei noastre existenţiale. Totuşi, avem 
exemple consolatoare care dovedesc faptul că 
există opere literare, concepţii fi losofi ce şi re-
ligioase care supravieţuiesc sute şi poate mii de 
ani genezei lor. De perimat, se vor perima sigur, 
odată...  Părerea aceasta s-a mai vehiculat, dar, 
spusă cu cinism, lasă un gust amar pentru orice 
creator de artă şi nu numai. Afi rmaţia nu aduce 
prejudicii numai creatorilor români, ci tuturor, 
deci nu vizează, cu răutate, scriitorii noştri.

2. Critica literară trebuie făcută cu luci-
ditate şi după crtiterii estetice, în care prieteniile 
şi partizanatul literar (ambele extraestetice) nu 
au ce căuta. Dar iată ce se întâmplă în realitate, 
după cum remarcă autorul, în Argumentul, din 
care spicuim: „arta este o şcoală a minciunii, o 
cale de cultivare a temenelii prin punerea dis-
cretă în mişcare a resorturilor vanităţii. Ea ne 
împinge să ne educăm starea de îngăduinţă, să 
împărtăşim admiraţia generalizată, să ne supu-
nem convenienţelor şi bunului simţ, să adoptăm 
acea atitudine elevată, comodă, admirabilă, eu-
forizantă, înălţătoare, fără de care temelia siste-
mului artistic s-ar prăbuşi.” „Minciuna pioasă a 
respectului”  face să prospere atâtea opere pră-
fuite, „a decreta drept excelente produsele me-
diocrităţii seculare înseamnă a submina însuşi 
conceptul de artă şi, nu mai puţin, a bloca func-
ţionarea instituţiilor ei: muzeele, antologiile, 
istoriile literaturii sau cele ale artelor plastice”. 
Fără spirit critic radical suntem „supuşii masei” 
şi „părtaşii opiniei curente”. Orbirile, slăbiciu-
nile, distorsiunile spiritului critic înainte şi după 
1989 se datorează prin prezenţa iradiantă a unor 
mituri.

În ceea ce priveşte literatura română, 
Eugen Negrici consideră că ea nu a avut o evolu-
ţie fi rească, fi inţa naţională fi ind mereu amenin-
ţată de imperiile vecine. Din acest motiv, apar 
primele mituri care supralicitează importanţa 
unor creaţii literare mediocre.  Mitul originilor 
fabuloase şi al vitejiei poporului, condus de un 
erou predestinat, erau menite să descurajeze 
agresivitatea vecinilor. Ele funcţionau compen-
sator pentru fragilitatea fi inţei noastre naţionale. 
Prezenţa lor în literatură, conferea pe nedrept 
valoare artistică.  Să mai cităm argumentele 
autorului: „Cu o asemenea istorie dramatică, cu 
puţine momente de sublim şi cu multe de dispe-
rare, şi cu o asemenea evoluţie socială care nu 
cunoaşte decât o stabilitate temporară, nu trebu-
ie să ne mai mire omniprezenţa ordonatoare, în 
plan politic, ideologic, istoriografi c, a miturilor, 
a ecourilor şi aşchiilor de mit.” 

Eugen Negrici nu-şi propune să ur-
mărească strict istoric problemele ci cum au 
acţionat miturile şi mistifi cările/iluzionările în 
evoluţia istorică nefi rească a literaturii române. 
Datorită condiţiilor istorice (geopolitice) fi inţa 
naţională fi ind mereu ameninţată de imperiile 
vecine,  se nasc şi primele mituri/legende fon-
datoare, nobilitare: 

Traian şi Dochia – în care etnogeneza 
poporului român îi asigură devine prestigioasă;

Mioriţa – în care moartea, omologată ca 
o fuziune cosmică a omului cu natura se petrece 
în zariştea tragic-senină;

Meşterul Manole – în care sacrifi ciul 
pentru realizarea creaţiei justifi că o lucrare ex-
cepţională românească;

Sburătorul – în care trezirea instinctului 
erotic la fete se petrece sub plapoma visului şi a 
dorului sublim. 

(După părerea mea, chiar dacă aceste 
legende s-au născut din frustare, valoarea lor 
estetică nu poate fi  contestată. De asemenea, ele 
sunt defi nitorii pentru specifi cul românesc).

Criticul consideră ca au existat doar 
două perioade de stabilitate relativă în istoria 
noastră, când se constată diminuarea comple-

xelor.  Prima perioadă s-a desfăşurat între anii 
1859-1914, când, după Unirea Principatelor, se 
organizează instituţiile statului modern, la iniţi-
ativa elitei clasei boiereşti. Apar simptomele oc-
cidentalizării: se elaborează  Constituţia în anul 
1866, se înfi inţează Universitatea, Academia, 
întră în vigoare un sistem fi nanciar real.

Al doilea moment de relativă stabilitate 
l-a constituit perioada interbelică: 1919-1927 în 
care normalitatea atinsă a re-
dus mitogenia.

Începuturile lite-
raturii române

Pe teritoriul nostru, 
începutul unei tradiţii de texte 
religioase, se petrece în limba 
slavonă (limbă de cult, nerăs-
pândită în mase), după anul 
1500, ca prelungire a unei tra-
diţii sud-dunărene, aduse de 
cărturarii din Peninsula Balca-
nică, fugiţi din calea invaziei 
oromane. Primele înfi ripări 
literare, tot în limba slavonă: 
imnuri, hagiografi i şi istorio-
grafi i constituie cazuri raris-
sime. Scrisul în limba română 
a constituit o problemă de su-
pravieţuire, în condiţii cultu-
rale grele, adesea tragice şi începe să se impună, 
cu greu, la jumătatea secolului al  XVI-lea. 

Originalele primelor traduceri româ-
neşti din slavonă s-au pierdut, prototipul pri-
melor noastre legende religioase apocrife şi al 
primelor traduceri de romane populare nu se 
cunoaşte: ”Avem o plajă de urme şi resturi de 
naufragiu, texte puţine şi nesigure, din care nu-
ţi poţi permite să le selectezi pe cele propriu-zis 
beletristice spre a alcătui o istorie literară coe-
rentă şi consecvent estetică.” - constată criticul. 
Începuturile afi rmării literaturii în limba română 
s-a făcut târziu şi a stat sub semnul împrumu-
turilor. Până în secolul al XIX-lea am avut o 
literatură de Ev Mediu Mijlociu European. Pen-
tru reducerea decalajului şi pentru a demonstra 
că avem o literatură bogată şi sincronă cu cea 
europeană, primii noştri scriitori moderni s-au 
repezit să acopere un mare spaţiu viran, motiv 
pentru care (consideră Eugen Negrici), au apelat 
uneori la fundaţiile altora, împrumutând şi chiar 
furând cu nepăsare cărămizi. 

Începuturile teatrului nostru reprezintă 
mai mult adaptări. Vodevilurile lui Alecsandri 
sunt spumoase dar fără profunzime, Asachi tra-
duce şi pune în scenă pastorala Mirtil şi Hloe, 
prelucrare după S. Gessner. Pentru repertoriu 
se apelează la traduceri, la fel pentru librete de 
operă.

În această perioadă de pionierat, consi-
deră Eugen Negrici, s-a apelat la tehnici lesni-
cioase preluate din lecturi, adaptări şi prelucrări 
sumare, traduceri ilicite sau localizări, roman-
ţări de documente şi cronici, memorialistică, 
jurnal, graba de a umple goluri pentru a veni în 
pas cu timpul.  Câteva secole de-a rândul voca-
ţia populară a fost satisfăcută de legende para-
biblice, vieţile sfi nţilor, romane cavalereşti (gen 
ALEXANDRIA), romanele de dragoste (gen 
ETIOPICA ŞI EROTOCLIT) etc. „Literatura 
fi cţională a fost mereu adevărata noastră proble-
mă, punctul vulnerabil, slăbiciunea naţionalăşi 
datorăm acestei neputinţe îndesarea complezen-
ţelor noastre istorii literare cu memorii, scrisori 
şi jurnale ori, în cazul fericit, cu produse ale me-
moriei mimând fi cţiunea.” (E. Negrici)

Criticii au analizat începuturile litera-
turii române ca şi cum cărţile ar fi  fost editate, 
răspândite şi citite, la timp, de un segment în-
semnat al societăţii. În realitate, ne arată Eugen 
Negrici, ISTORIA IEROGLIFICĂ isprăvită de 
Dimitrie Cantemir în 1705 a fost tipărită abia 
după aproximativ un secol şi jumătate, în 1883, 
dar numai ediţiile din vremea noastră au un ve-
ritabil statut fi lologic. La fel, ŢIGANIADA lui 
Ioan Budai-Deleanu apare în 1876/1877 în re-
vista Buciumul român, a doua ediţie în 1812 şi a 
fost tipărită în volum peste aproximativ un veac, 
adică în anul 1925.

 

Consolidarea literaturii în 
limba română

După Eugen Negrici, abia din 1840 
apar condiţiile: „fi inţării literaturii ca organism 
în mişcare”.

Încend cu perioada paşoptistă au fost 
cultivate două mituri: al eroului şi al scriitorului 
conducător politic (Heliade-Rădulescu. M. Ko-

gălniceanu, apoi: Titu Maiorescu, Nicolae Ior-
ga, Nae Ionescu, O. Goga, Zaharia Stancu etc), 
din cel din urmă a decurs, mai ales în socialis-
mul totalitarist, ideea solidarizării scriitorului cu 
un conducător. De aici, s-a constituit la scriitori 
mărunţi o psihologie a servituţii domestice.

În încercarea de a scăpa de complexul 
de inferioritate, demonstrând că literatura noas-
tră este majoră, au fost inventate două procedee: 

poleirea regelui gol (prezen-
tarea sărăciei drept bogăţie) 
şi protocronismul românesc 
(sub girul importantului fi lo-
log care a fost Edgar Papu), 
prin care se descopereau 
peste tot, în literatură şi nu 
numai, priorităţi româneşti. 
Scormonind după strămoşi de 
vază: Dan Zamfi rescu situea-
ză locul culturii noastre în 
Europa bizantină, dominantă 
în Europa (începând cu seco-
lul al V-lea şi până la Renaş-
tere), din moment ce Flavius 
Petrus Sabbatius Justinianus  
şi unchiul său, împăratul Jus-
tin, de origine tracă, au par-
ticipat la fondarea civilizaţiei 
bizantine. 

Ca să creeze ipresia 
unei bogate literaturi roman-
tice, unii critici au teoretizat 

existenţa unui preromantism românesc, dar au 
găsit puţine exemplifi cări: Heliade-Rădulescu, 
Vasile Cârlova, Costache Conachi, iar pentru 
perioada clasică a curentului rămânând doar 
fraţii Văcăreşti. Eugen Negrici numeşte aces-
te încercări False paralelisme întrucât culturii 
noastre atipice îi sunt proprii defazările, mas-
carea funcţiilor, concordanţele întâmplătoare, 
evoluţiile analoge, fenomene de compensare şi 
de recuperare tardivă, evoluţii vertiginoase prin 
salturi etc., adică ne afl am, cum afi rmă Şerban 
Cioculescu, la mijlocul secolului XX: „încă în 
stadiul gramatical şi lingvistic al culturii” (IS-
TORIA LITERATURII ROMÂNE MODER-
NE, Buc. Ed. Eminescu, 1985).

Mitul personalităţilor enciclopedice şi 
de geniu a fost cultivat cu exaltare. Nicolae Ior-
ga a fost şi mai este considerat colosal, uriaş, 
covârşitor, dar nu s-a observat „limbajul vetust 
al poeziilor şi nesuferitul patos oratoric al pie-
selor care ar fi  trebuit măcar ironizat” – este de 
părere Eugen Negrici. Mihai Eminescu a fost 
şi el mitizat ca geniu romantic, datorită: vieţii 
sale  scurte, frumuseţii fi zice  angelice, lipsei  
succesului social, iubirii  extraordinare pentru 
Veronica Micle şi a morţii sale dramatice. A 
devenit nu numai poetul naţional ci şi modelul 
spiritual la care aspiram în vremuri de marasm. 
Despre el s-a utilizat şi se mai utilizează un 
limbaj bombastic. După nebuloasa paşoptistă, 
la mijlocul secolului al XIX-lea, prin Titu Ma-
iorescu, literatura română începe să-şi impună 
autonomia. După primul moment de relaxare 
al istoriei noastre (în urma Unirii Principatelor 
Moldova cu Ţara Românească), literatura româ-
nă nu urmează evoluţia fi rească de sincronizare 
cu literatura Occidentului ci apar curentele na-
ţionaliste (semănătorismul, poporanismul, gân-
dirismul etc), purtătoare de ideologii (totdeuna 
nocive pentru literatură, aşa cum se va dovedi 
şi comunismul). 

Ideile lui Gherea, Iorga, Stere, Ibrăilea-
nu şi mişcările lor nu s-au dovedit viabile.

Al doilea moment de relativă stabilitate 
s-a desfăşurat între anii 1919-1927.  În această 
perioadă Eugen Lovinescu promovează  adevă-
rata critică literară, bazată pe valorilor estetice. 
Tot el, a întreprins şi o analiză lucidă a civili-
zaţiei române. În ISTORIA CIVILIZAŢIEI 
ROMÂNE MODERNE (1925), Lovinescu se 
dovedeşte pro-occidental, demonstrând fără pu-
tinţă de tăgadă că progresul nostru se datorează 
legăturilor cu Occidentul, prea puţin cultivate 
însă din cauza conservatorismului/tradiţionalis-
mului nostru specifi c. În ceea ce priveşte litera-
tura, în studiile sale de critică şi istorie literară, 
Eugen Lovinescu observă că semănătorismul, 
prin idilizarea vieţii ţăranului român, reprezintă 
un aspect reacţionar, acela al inerţiei sufl etului 
naţional faţă de noile forme sociale burgheze. 
În ceea ce priveşte mişcarea gândiristă (apărută 
la Cluj în 1921), susţinută de prestigiul imens al 
lui Nichifor Crainic, ea descinde tot din semă-
nătorismul edulcorat, amplifi cat acum de orien-
tarea ortodoxistă (Radu Dragnea, Petre Marcu-
Balş, Petru P. Ionescu, Pan M. Vizirescu, Dumi-
tru Stăniloaie sunt reprezentanţii săi de marcă). 
Revista Gândirea are meritul de a-l promova pe 
Lucian Blaga, cu care, până la urmă va intra în 
confl ict. Poporanismul a exaltat vituţile omului 
de rând, ceea ce nu constituie un merit estetic, 

dar  l-a impus pe Sadoveanu. 
Sufl etul rural s-a desăvârşit în Creangă 

şi Coşbuc, conchide Lovinescu şi concluzionea-
ză că literatura de marcă în această perioadă a 
fost reacţionară din punct de vedere ideologic.

Eugen Negrici consideră că în cadrul 
acestor curente au acţionat miturile: respectabi-
lităţii (a trecutului eroic), paseiste (idealizarea 
trecutului vieţii patriarhale şi al bunei înţelegeri 
ţăran – boier), şi ale primejdiei (demonizarea 
duşmanilor - evreii de ex).

Criticul concluzionează că literatura 
noatră până să ajungă la faza ei modernă, s-a 
prelungit mult în faza ei de început. Faptul că 
literatura noastră este încă tânără o dovedesc 
temele predilecte, grupate în jurul   mitului pa-
radisului pierdut, care valorizează: liniştea vieţii 
fetale, bucuriile copilăriei, viaţa patriarhală, na-
tura idilizată etc, a căror exaltare critică poate fi  
inclus în categoria greşelilor de interpretare de-
numite de fi losoful englez Bacon, idola tribus, 
cu alte cuvinte nu ne putem desprinde cu obiec-
tivitate de sentimentalismele sufl etului nostru. 
Criticul consideră uimitor că semănătorismul a 
cunoscut şi un al doilea val care l-a inclus parţi-
al şi pe Lucian Blaga: „Eu cred că veşnicia s-a 
născut la sat.”

Eugen Negrici invită criticii să înfrunte 
inconfortul lucidităţii, renunţând la aceste for-
me de iluzionare, pentru a nu cădea în fantasmă, 
minciună şi mit.

Literatura în perioada 
comunistă

Pe această temă, Eugen Negrici a pu-
blicat două cărţi: POEZIA UNEI RELIGII 
POLITICE. PATRU DECENII DE AGITA-
ŢIE ŞI PROPAGANDĂ (o antologie a poeziei 
proletcultiste, ed. Pro, 1995) şi LITERATURA 
ROMÂNĂ SUB COMUNISM (vol I Proza, 
Ed. Pro, 2002 şi vol. II Poezia, Ed. Pro, 2003) 
, în ILUZIILE LITERATURII ROMÂNE (Ed. 
Cartea Românească, Bucureşti, 2008), sinteti-
zând unele aspecte legate de distorsionarea li-
teraturii în această perioadă. Pentru critic, anul 
1948 marchează începutul unei perioade care a 
şters cu buretele câştigurile adunate cu greu, în 
decursul timpului, în direcţia autonomiei esteti-
cului. Din acest moment nu mai avem continui-
tate cu literatura postbelică ci o ruptură tragică, 
partidul obligând scriitorii, cu ajutorul cenzurii 
şi sub ameninţarea securităţii, să uziteze numai 
teme propagandistice. Momentele de respiro 
s-au petrecut, cu voia partidului, când regimul 
totalitar avea nevoie să câştige bunăvoinţa Oc-
cidentului (fi e să obţină avantaje economice, fi e 
să demonstreze suportul de mase al partidului). 
Există o literatură total asevită ideologicului şi 
alta încercând cu disperare să eludeze constrân-
gerile. Cei care au făcut jocul regimului comu-
nist se pot clasifi ca în trei categorii: scriitori 
talentaţi, super-orgolioşi, animaţi de dorinţa de 
a ajunge în foruri de conducere în breaslă sau 
în politică (în cazul acestora funcţionând mi-
tul conducătorului-dictator, sunt de notorietate 
cazurile: Mihai Beniuc, Eugen Barbu, Adrian 
Păunescu, Corneliu Vadim Tudor, Paul Anghel, 
Ilie Purcaru etc); veleitarii netalentaţi, pentru 
care promovarea ideologicului constituia un 
prilej de a fi  promovaţi pe criterii extraestetice, 
„scriitori” (A. Toma) şi scriitorii talentaţi care în 
urma temenelelor obţineau dreptul de a face şi 
dizidenţă (Adrian Păunescu).  

În perioada comunistă, literatura a fost 
total subordonată ideologicului, cu excepţia a 
două etape de relaxare dirijată. Eugen Negrici 
periodizează literatura în comunism, în trei 
etape de glaciaţiune, între care s-au manifestat 
două etape de dezgheţ. 

Prima perioadă de glaciaţiune (1947-
1953). 

La început, scopul propus de partid era 
distrugerea identităţii naţionale. Conta originea 
socială a autorului şi nu valoarea operei sale. 
Şi a intrat în funcţie maşina de epurare, care a 
eliminat tot ce ţinea de valoarea estetică. Vâ-
nătoare de cărţi s-a transformat în vânătoare de 
oameni. În această etapă, se impune, cu forţa, 
realismul socialist, de sorginte sovietică, bazat 
pe textele lui: Marx, Enghels, Lenin şi Stalin şi 
pus în aplicare sub îndrumarea lui Jidanov, Ma-
xim Gorki, Malenkov etc. În realismul socialist, 
lupta de clasă devine subiect/confl ict literar, de 
tip maniheism, muncitorii  întruchipează virtu-
ţile, iar burghezii, negustorii, chiaburii,  defecte-
le. Autorii sunt obligaţi să deformeze realitatea 
pentru înfi erarea „exploatatorilor”. Funcţionea-
ză miturile: Revoluţiei Luminoase, Eroului Sal-
vator, Omului Nou.

Prima perioadă de dezgheţ  (1953-
1956) a fost nesemnifi cativă.

                      EUGEN NEGRICI -
demolatorul de mituri din literatura română
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În A doua perioadă de glaciaţiune 
(1956-1964), câţiva prozatori remarcabili: Ni-
colae Breban, D. R. Popescu, Mircea Ciobanu, 
George Bălăiţă etc, au reacţionat împotriva sim-
plităţii revoltătoare a realismului socialist, con-
cepând romane cu structuri epice complexe şi 
personaje imprevizibile. 

A doua perioadă de dezgheţ (1964-
1971) a fost cu adevărat semnifi cativă. S-a per-
mis o liberalizare pentru legitimizarea istorică a 
partidului, „dovedindu-i-se” suportul de mase. 

În această perioadă, din dorinţa de nor-
malitate, criticii au inventat generaţiile de crea-
ţie, care ar trebui să se succeadă organic.

Din prima generaţia remarcată de cri-
tici, generaţia ´60, s-au impus: Nichita Stă-
nescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Ioan 
Alexandru, Nicolae Breban etc. Poeţii, reac-
ţionează şi ei (după prozatori), împotriva rea-
lismului socialist. Se impun (tinerii pe atunci): 
Ana Blandiana, Ion Caraion, Augustin Doinaş, 
Nichita Stănescu şi alţii.  Eugen Negrici consi-
deră că au existat, în cadrul prozatorilor, două 
erezii antiideologice: prima a fost reacţia împo-
triva realismului socialist: Eugen Barbu, Marin 
Preda, Fănuş Neagu, Titus Popovici; a doua a 
reprezentat-o interesul pentru psihologie: Ni-
colae Breban, D.R.Popescu, Mircea Ciobanu. 
George Bălăiţă. Reconsiderarea realismului so-
cialist vine şi din afară, ideologul marxist fran-
cez, Roger Garaudy, promovând conceptul de 
„realism fără ţărmuri”. Mica deschidere din anii 
60, a permis apariţia pe piaţă a unor traduceri 
importante, chiar şi a unor scriitori români din 
exil, cum a fost Mircea Eliade, devenit celebru 
istoric al religiilor în Statele Unite, a cărui recu-
perare urmărea scopuri propagandistice, în ciu-
da trecutului său legionar (După Eugen Negrici, 
locul său va fi  alături de maile fi guri renascenti-
ne: Cantemir, Hasdeu, Iorga).

În cartea  MIRCEA ELIADE Odiseea 
omului modern în drum spre Itaca (Ed. Crite-
rion publishing, 2009), capitolul Ţara şi Exilul, 
Gabriel Stănescu menţionează că în anul 1971, 
Mircea Eliade este invitat de Patriarhul Iusti-
nian să conferenţieze la Institutele Teologice 
Universitare din Bucureşti şi Sibiu, precum şi la 
Academia Română (pentru a i se decerna titlul 
de membru corespondent). Dar în program era 
prevăzută o cină ofi cială cu Ceauşescu. Mircea 
Eliade a refuzat acest compromis. Totuşi, multe 
din cărţile lui Mircea Eliade, de proză şi istoria 
religiilor au fost publicate în ţară.  

Apariţia lui Marin Preda a extaziat ci-
titorii care aşteptau de prea multă vreme ase-
menea dechidere.  Profesorul Eugen Negrici 
consideră că Marin Preda a fost un slab orator 
şi nu avea însuşiri de lider. Criticul remarcă şi 
defi cienţe ale romanului MOROMEŢII (elogiat 
la unison de critici), pe care-l consideră: liniar, 
realist, bolovănos, cronicăresc, de tinereţe, fără 
nici o ambiţie constructivă. Cartea a fost alea-
să de regimul Gheorghiu-Dej ca reprezentativă 
pentru epoca nouă, socialistă. INTRUSUL, în 
schimb, constituie „o zdrobitoare replică dată 
literaturii şantierului muncitoresc”. CEL MAI 
IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI constituie o 
uriaşă prvocare politică dar e construit „pe baza 
celor mai emoţionante ingrediente populare”. 
Moartea misterioasă a romancierului a ridicat 
cota comercială a cărţilor sale.

După dezgheţ, poeţii au câştigat o liber-
tate mult mai mare decât prozatorii, eliberân-
du-se de temele mobilizatoare şi de proslăvirea 
noii orânduiri.  Nicolae Labiş – apare când se 
simţea nevoia unei schimbări în literatura biro-
cratizată realist-socialistă. Viaţa scurtă încheiată 
dramatic au conturat o aură de legendă în jurul 
poetului. Profesorul consideră că dimensiunile 
sale nu sunt nici pe departe cele la care e elogiat.

Tot acum se încearcă o recuperare cen-
zurată a importanţilor scriitori din perioada in-
terbelică: Arghezi, Blaga, Ion Barbu. 

Blaga, până la urmă, a făcut şi el un 
compromis cu puterea. În ceea ce priveşte va-
loarea sa poetică, criticul consideră că mijloace-
le sale lirice sunt cam limitate, elementele bio-
grafi ce sunt insufi cient camufl ate şi poetul apela 
prea mult la „exploatarea poantei” fi nale. 

Vasile Voiculescu a fost considerat, de 
regimul comunist, mistic şi duşmănos. După 
părerea criticului, foarte apreciata sa carte, UL-
TIMELE SONETE ÎNCHIPUITE ALE LUI 
WILIAM SHAKESPEARE:„Sunt searbede, 
neostenit declarative şi, pe aocuri, de-a dreptul 
banale...” Gândirismul ortodoxist, fondat Nichi-
for Crainic, a contribuit la limpezirea versuri-
lor lui Vasile Voiculescu. Lui Eugen Negrici  i 
se pare de neînţeles seducţia aproape senzuală 
exercitată de Nichifor Crainic în epocă („un te-
olog de mâna  a doua”).

Câţiva critici literari de prestigiu încear-
că să apere autonomia esteticului. Generaţia 
´60 a impus şi serie importantă de critici literari 
neînregimentaţi: Matei Călinescu, Nicolae Ma-
nolescu, Eugen Simion, Valeriu Cristea, Şerban 
Cioculescu (la care cred că putem să-l adăugăm 
pe  Ion Pop), care s-au străduit să se menţină 
la curent cu noutăţile produse în literatura eu-
ropeană.  

Nicolae Manolescu încearcă recupera-
rea valorilor interbelice prin publicarea antolo-

giei POEZIA ROMÂNĂ MODERNĂ (în anul 
1968), care a fost prima carte interzisă în vre-
mea lui Ceauşescu. După Eugen Negrici, poezia 
antologată de Nicolae Manolescu, umană, tan-
dră, cuminte, sentimentală,  nu corespunde su-
ferinţelor grave depistate de Hugo Friedrich în 
celebra sa lucrare: STRUCTURA LIRICII MO-
DERNE (spaime, tulburări, angoase, straniul, 
excepţia, sfâşierea între extreme, transcendenţa 
goală, deconstrucţia, anormalitatea etc).

În lirica noastră, ruperea cu sentimenta-
lismul s-a făcut mult mai târziu, prin anii 1970 
-1980 şi s-a datorat avangardiştilor (Saşa Pană, 
Fundoianu etc). Suprarealiştii târzii împing liri-
ca spre zona absurdului (Gherasim Luca, Virgil 
Teodorescu, Gellu Naum etc), iar oniriştii, spre 
vis (Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag). 

Pentru Eugen Negrici, numai anorma-
litatea a putut explica faptul că unii scriitori 
compromişi, care s-au revoltat tarziu, să fi e con-
sideraţi verticali; Geo Bogza, Eugen Jebeleanu, 
George Macovescu, Zaharia Stancu etc. 

Conservatorul Alexandru Philippide, 
deşi nu s-a numărat între  lăudătorii partidului, 
a fost introdus în manualele şcolare. În ciuda 
perfecţiunii formale a versurilor sale, Eugen 
Negrici nu-l consideră poet important.

Tudor Arghezi, mare poet în majoritatea 
creaţiilor sale, care niciodată nu a fost un reper 
moral (volumul de versuri CÂNTARE OMU-
LUI elogiază orientarea ideologică socialistă), 
devine poetul ofi cial (după o interdicţie de şapte 
ani), recompensat cu Ordinul Muncii şi Premiul 
de Stat (1957) 

Octavian Paler a profi tat din plin de 
pe urma activităţii sale de activist comunist, 
devenind chiar director general al Televiziunii 
Române (în perioada 1965-1968), redactor şef 
la România liberă (1970-1983), membru suple-
ant al C.C. al P.C.R. (1974-1978) şi deputat în 
M.A.N. (1978-1982). În compensaţia cedărilor 
ideologice, el a practicat şi o activitate de dez-
intoxicare, luptându-se cu cenzura, promovând 
în paginile ziarului pe care l-a condus, scriitori 
greu toleraţi de regim. Valoarea sa ca scriitor nu 
poate fi  contestată dar compromisurile făcute cu 
puterea nu pot fi  şterse. 

După 1989, Octavian Paler se va mani-
festa plenar în cărţile sale, spiritul său expan-
dând  spre marile probleme existenţiale. 

În personajele centrale ale unor proza-
tori mult prea apreciaţi la vremea lor, Al. Bră-
tescu-Voineşti, Ionel Teodoreanu, G. M. Zamfi -
rescu etc,  Eugen Negrici descoperă „datele abia 
mişcate ale propriei biografi i”, ceea ce nu i se 
pare mulţumitor criticului pentru care trebuie să 
primeze imaginarul asupra biografi ei.

În proza fantastică se pot menţiona doar 
câţiva autori de rezistenţă reală: Mircea Eliade, 
I. L. Caragiale, Şt. Bănulescu. Încercările lui 
Gala Galaction şi Vasile Voiculescu, în acest 
gen, sunt modeste.

Mari construcţii narative, de durată 
sunt puţine: Duliu Zamfi rescu, Liviu Rebreanu, 
Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, Ion Marin 
Sadoveanu, Hortensia Papadat Bengescu, Pe-
tru Dumitriu. Mateiu Caragiale, Gib Mihăescu 
şi Camil Petrescu, reprezintă, după opinia cri-
ticului, „doar izbânzi întâmplătoare, fulguraţii, 
focuri de artifi cii, promisiuni suspendate, aban-
donuri grăbite sub povara gloriei premature”.

G. Călinescu a fost singurul critic care a 
pledat pentru creaţia monumentală.

După 1965 apare o pleiadă de prozatori 
care dezvoltă analize profunde, creează planuri 
complexe de compoziţie: Nicolae Breban, Eu-
gen Barbu, Marin Preda, Alexandru Ivasiuc, 
Augustin Buzura, Constantin Ţoiu, Gabriela 
adameşteanu, Mircea Ciobanu, Ştefan Bănules-
cu, Sorin Titel, George Bălăiţă, Ştefan Agopi-
an,  etc care prevesteau un „nou mare început”. 
După 1980, acest nou curs este deviat, compro-
mis şi în cele din urmă, oprit.

Realismul magic care ar fi  putut juca o 
mare carte în proza noastră, în care superstiţia 
funcţionează, nu s-a realizat (au existat palide 
încercări). 

Generaţia 80 a benefi ciat de mari avan-
taje. La debutul lor erau studenţi şi au luat con-
tact cu noutăţile lirice practicate pe plan mon-
diale, precum şi de mişcările estetice. Astfel au 
intrat în contact cu postmodernismul, sincroni-
zându-se cu acesta, cu un mic defazaj.  

Curentul  postmodernist, termen am-
biguu, după părerea criticului (când concept 
fi losofi c, când curent cultural/literar), format în 
USA după 1960 (John Barth, Thomas Pynchin, 
Kurt Vonnegut etc), ajuns la noi în 1979, prin 
cartea lui Jean-François Lyotard, a fost preluat 
imediat de optzecişti. Mircea Cărtărescu sem-
nează lucrarea sa de doctorat POSMODER-
NISMUL ROMÂNESC. Optzeciştii au preluat 
destul de mimetic tema banalităţii vieţii şi a ges-
turilor minore, pe care le tratează, în consonanţă 
cu ironia specifi că acestui curent.

Susţinuţi de critici remarcabili (Eugen 
Simion, Nicolae Manolescu), optzeciştii au 
adus un puternic curent modern de opinie, repe-
de transformat în postmodernismul ce întorcea 
pe dos formulele modernismului. Debutul lide-
rilor lor de atunci, afi rmaţi în Cenaclul de luni al 
Universităţii din Bucureşti, (Mircea Cărtărescu, 

Florin Iaru, Traian T. Coşovei şi Ion Stratan), 
volumul colectiv AER CU DIAMANTE a fost 
fulminant. Eugen Negrici consideră că: „Micile 
fragmente de viaţă antrenate în fl uxul poeziei, al 
unei poezii rostite cu pathos burlesc, sarcasmul 
sau şarmanta obrăznicie cu care ne era pus sub 
ochi cotidianul veşnic ignorat au putut să inducă 
ideea unui soi de suraj politic (...) Nu era, însă, 
vorba propriu-zis de un curaj politic, ci de o în-
drăzneală estetică, aceea de a aborda o zonă de 
prea mult timp ignorată de poezie (şi chiar de 
proză).”  Oricum, ei au fost receptaţi ca minidi-
sidenţi. Între aceştia, criticul aminteşte pe: Mir-
cea Cărtărescu, Al. Muşina, Mariana Marin, Ion 
Stratan, Traian T. Coşovei, Florin Iaru, Bogdan 
Ghiu iar dintre prozatori, pe: Mircea Nedelciu, 
Gheorghe Crăciun, Ioan Groşan, Bedros Hora-
sangian, Adriana Bittel, Daniel Vighi, Cristian 
teodorescu, Nicolae Iliescu etc.

Faţă de optzecişti, sprijinul binemeritat 
al criticii a fost însă „excesiv şi exclusivist”.

Ei au reuşit totuşi să înteieze un postmo-
dernism românesc meritoriu.

A treia perioadă de îngheţ (1971-1989) 
marchează reîndoctrinare ideologică (după teze-
le lui Ceauşescu din iunie 1971) în care partidul 
a jucat cartea naţionalismului, în urma destali-
nizării. 

Partidul dorea ca specifi cul nostru na-
ţional să fi e strălucitor şi fără pete. Se încerca 
impunerea unei viziuni triumfaliste, prin care 
poporul român cu un trecut glorios era pregă-
tir să accepte, din nou, un mare conducător (şa 
cum au fost: Decebal, Mircea cel Bătrân, Mihai 
Viteazul, Ştefan cel Mare etc).

În aceste condiţii apare  protocronismul 
românesc, care, girat de prestigiul fi lologului 
Edgar Papu, descoperă în toate domeniile, prio-
rităţi româneşti. Participă la protocronism şi alţi 
intelectuali de excepţională pregătire fi lologică: 
Mihai Berza, Alexandru Duţu, Virgil Cândea, 
Dan Zamfi rescu, Dan Horia Mazilu dar şi cul-
turnicii: Alexandru Tănase, Mihai Dulea, Ion 
Jinga etc.  Chiar şi Constantin Noica poleiază 
cu aur sentimentul românesc al fi inţei (impor-
tant după părerea mea pentru defi nirea specifi -
cului nostru).

Perioada a fost dominată de miturile: 
Conducătorul Predestinat, Cetatea Ideală, Epo-
ca de Aur. 

După căderea lui Ceauşescu a scăzut 
mult interesul pentru lectură, preferându-se acţi-
unea. Scriitorul a căzut din postura privilegiată, 
a crescut cota cărţilor de memorii, a celor ezote-
rice şi erotice. Puţine producţii vaoroase au fost 
scrise în această perioadă. 

Avântul sălbatic şi demn al revizuirii, 
promovat la începutul anilor ´90 s-a stins sub 
ameninţările tradiţionaliştilor.

A scăzut dramatic interesul pentru lite-
ratură, capul de afi ş ţinându-l revistele şi emisi-
unile TV fără perdea. Eugen  Negrici vorbeşte şi 
de o „agonie a spiritului critic”.

Autorii cu bani publică orice aberaţii, 
ceea ce bulversează valorile. Revistele literare 
de prestigiu, în lipsa banilor supravieţuiesc doar 
cu ajutorul sponsorilor. 

Între scriitori, cel mai bine rezistă tot 
optzeciştii, sprijinindu-se reciproc.

Din păcate lumea literară s-a divizat în 
grupuri partizane care se atacă reciproc. 

După 1989 au şocat scriitorii care au 
umplut golurile literaturii pudibonde dar au pro-
movat un erotism exagerat.

Istoriile literare sunt ingenioase şi 
subtile tehnici de iluzionare pentru a dovedi că 
avem o literatură superioară. În cazul ISTORIEI 
LITERATURII ROMÂNE DE LA ORIGINI ŞI 
PÂNĂ ÎN PREZENT (1941), fi ecare text scris 
de George Călinescu reoprezintă o mică mono-
grafi e. Criticul elogiază substratul traco-get prin 
care suntem unul din cele mai vechi popoare ale 
Europei. 

O replică europeană i se aduce de către: 
Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu şi Tudor 
Vianu – ISTORIA LITERATURII ROMÂNE 
MODERNE (1944) care subliniază că suntem o 
literatură foarte tânără (înainte de Eminescu nu 
am avut un adevărat poet romantic): „suntem, la 
mijlocul veacului, încă în stadiul gramatical şi 
lingvistic al culturii noastre...”

Al Piru, în LITERATURA ROMÂNĂ 
VECHE (1961), foloseşte fragmente din cro-
nici, scrieri religioase, cărţi populare etc, litara-
turizând istoria literară cu exemplifi cări în locul 
judecăţilor.

ISTORIA lui G. Ivaşcu adună toate go-
goşile protocroniste din anii 1970-1980 pe fon-
dul umanismului şi omeniei româneşti („nerozie 
înduioşătoare” – consideră Eugen Negrici), prin 
care se hotărăşte sufl area în aur a trecutului, 
dincolo de orice reticenţe proprii cercetătorului 
obiectiv. 

Alex. Ştefănescu elaborează şi el o IS-
TORIE extrem de subiectivă. Ion Rotaru, con-
cepe şi el o Istorie mult prea extinsă, în care in-
clude toţi scriitorii de limbă română, dar e oprea 
permisivă, introducând mulţi veleitari.

Eugen Negrici nu a apucat să comente-
ze ISTORIA lui Manolescu care a aparut cam in 
perioada publicării ILUZIILOR.....

Concluziile autorului, la sfârşitul lu-

crării, sunt următoarele: 
Literatura noastră este 

încă tânără şi modestă.  De la naşterea ei lite-
ratura română a preluat temerile legate de fra-
gilitatea fi inţei naţionale, ceea ce a condus la 
o evoluţie atipică. Apoi, sentimentul frustării 
şi vacuităţii a indus complexul naşterii târzii a 
literaturii culte, rezultând exagerări şi s-a recurs 
la idealizări rezultate din nevoia compensărilor 
psihologice. Dacă istoriografi a a fost distorsio-
nată de mitul „Cetăţii asediate”, literatura a fost 
cucerită de mitul „Paradisului pierdut”. Stau 
mărturie curentul semănătorist, cu prelungiri 
anacronice şi protocronismul poleitor. 

Începuturile literaturii române s-au fă-
cut cu mare decalaj faţă de literaturile Europei 
Occidentale (care s-au dezvoltat fi resc). Acest 
decalaj provine şi din evoluţia isorică a poporu-
lui nostru, afi rmat în condiţii vitrege, provocate 
întâi de năvălirile popoarelor migratoare, apoi 
de vecinătatea imperiilor: musulman, austro-un-
gar şi ţarist.

Calea ocidentalizării a fost privită cu 
mefi enţă, existând un puternic curent tradiţio-
nalist. 

Literatura nostră s-a dezvoltat într-un 
ritm lent, urmat de  recuperări rapide, superfi cia-
le. Autonomia estetică ce încearcă sincronizarea 
şi modernizarea, cu spiritul timpului, promovată 
de revista Sburătorul (1919), de Contimporanul 
lui Ion Vinea (1923), E. Lovinescu, a fost stopa-
tă de comunism. 

Istoriile literaturii române nu s-au înte-
meiat pe ideea de valoare estetică.

Dicţionarul de mituri subliniază că mi-
turile sunt: ”ecrane pe care sunt proiectate an-
goasele colective” care perturbă realitatea psi-
hologică, putând avea consecinţe devastatoare 
ale exaltării inconştientului, producând profeţii 
etc.

Regimurile totalitare resuscitează mitu-
rile: Poporului Ales, Cetăţii Asediate, Complo-
turilor Malefi e etc. În momente de dezorientare 
socială şi revoluţii sunt  resuscitate miturile:  
Eroului/Salvatorului, al Viitorului Luminos, al 
Omului Nou al Vârstei de Aur, al Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Mitizarea este, până la urmă o ten-
dinţă antropologică universală.

Criticul consideră că: „Literatura fi cţi-
onală a fost mereu adevărata noastră problemă, 
punctul vulnerabil, slăbiciunea naţională şi da-
torăm acestei neputinţe îndesarea complezente-
lor noastre istorii literare cu memorii, scrisori şi 
jurnale ori, în cazul fericit, cu produse ale me-
moriei mimând fi cţiunea.” 

În fi nalul cărţii, criticul afi rmă dezamă-
git: „La primul semnal al unei primejdii majore, 
ne va fi  dat să auzim vuietul magmatic al mitu-
rilor ce urcă din nou din adâncuri şi vom dori 
să ni se pară că zărim lumina încurajatoare a 
rugului aprins.” 

*
*     *

Lucrarea profesorului Eugen Negrici – 
ILUZIILE LITERATURII ROMÂNE a revoltat 
pe 99% dintre scriitori. Motivele ar fi  următoa-
rele: consideră literatura română modestă, se în-
scrie în direcţia de defăimare a propriului popor 
(poate chiar a fost plătit de societăţi oculte să 
facă acest lucru!). Din păcate, cine judecă lo-
gic argumentele profesorului trebuie să-i acorde 
dreptate în proporţie de 99%. Ar mai fi  ceva. 
După cum arată şi titlul, autorul a inventariat 
numai aspectele negative ale literaturii noastre. 
Adevărat că aminteşte de unele succese înregis-
trate în domeniul cercetat: aprecierea unor părţi 
din operele clasicilor; promovarea analizelor li-
terare bazate pe criterii estetice şi a autonomiei 
esteticului de către Eugen Lovinescu, direcţie 
continuată cu greu, chiar în perioada comunistă 
de critici ca Nicolae Manolescu, Eugen Simion 
etc; succesele unor prozatori din generaţiile 60-
80; înfăptuirea unui postmodernism românesc, 
aproape sincron cu cel mondial, de către gene-
raţia optzecistă. 

Mi se pare o recomandare importantă 
adresată de profesor scriitorilor, anume să urme-
ze linia realismului magic, care s-ar potrivi spe-
cifi cului nostru şi care s-a dovedit atât de apre-
ciat pe plan mondial, la scriitorii sud-americani.

Îmi pun însă următoarea întrebare: ma-
joritatea ţărilor lumii s-au simţit ameninţate de-a 
lungul istoriei de marile puteri, oare la toate au 
funcţionat distructiv miturile compensatoare? 
Şi oare, o literatură dezvoltată chiar în condiţii 
neprielnice, nu poate da o mare literatură? Iată 
că şi Albania a dat un Ismail Kadare magnifi c.

Cred că aici ar fi  de meditat.
Oricum, mi se pare că pe Eugen Negrici 

nimic nu-l mulţumeşte deplin. 
Principala problemă care mi se pare că 

se desprinde ar fi  că nu s-a făcut niciodată, la 
noi, critică literară cu adevărat bazată pe valori-
le estetice. Cu atât mai puţin astăzi când, deşi nu 
mai avem constrângere, se practică partizanate-
le literare răuvoitoare....

Tare mult aş dori ca Eugen Negrici să 
întreprindă asemenea analize, bazate pe criterii 
estetice,  asupra  scriitorilor noştri afl aţi în vogă 
(de exemplu, Mircea Cărtărescu, Nicolae Bre-
ban etc).
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În 1922, când Constantin Brâncuşi (1867 – 
1957) a făcut o vizită la Hobiţa împreună cu prietena 
sa Ailin, s-a întâlnit, la Dobriţa (Gorj), cu doctorul 
Max D. Culcer (1822 – 1969) şi sculptorul mehedin-
ţean Alexandru Severin (1881 – 1956).

Cei trei sculptori s-au cunoscut în episodul pa-
rizian al vieţii lor.

Max D. Culcer era fi ul primului medic din 
Târgu-Jiu, Dumitru Culcer, şi al doamnei Netty Băl-
cescu – fi ica lui Barbu Bălcescu, fratele revoluţiona-
rului de la 1848 din Ţara Românească. Era nepot al 
lui Nicolae Bălcescu.

Max Culcer a fost, la Târgu-Jiu, elevul lui Ale-
xandru Ştefulescu (1806 – 1910); a învăţat în Bucu-
reşti, la Liceul „Sfântul Gheorghe”, cu profesori de 
excepţie, şi la Facultatea de medicină.

După ce a rămas fără un picior într-un stupid 
accident, Max a fost trimis la Paris pentru conti-
nuarea studiilor. A dus o viaţă de boem în Capitala 
Franţei, unde s-a căsătorit, a avut un copil, pe ing. 
Gabriel.

De-a lungul vieţii s-a căsătorit de trei ori.
La Paris, Max D. Culcer l-a cunoscut mai în-

tâi pe sculptorul Alexandru Severin, afl at la studii, 
şi, desigur, pe Constantin Brâncuşi, care i-au rămas 
prieteni pe viaţă.

Primul război mondial i-a întrerupt studiile şi 
Max, ca şi Severin, a venit în ţară, în 1914, unde a 
practicat medicina, la Craiova, până în 1916, când s-a 
înrolat sub arme, ca medic la spitalele din Târgu-Jiu, 

Craiova, Brăila, Galaţi, Iaşi, Roman. După 
război, pentru un timp, s-a încadrat medic 
de plasă la Brădiceni, de unde se deplasa 
acasă, până la Dobriţa (comuna Runcu), cu 
cabrioleta.

Însuşi Max Culcer avea pasiune pen-
tru sculptură şi o manifesta în puţinul său 
timp liber. Busturile membrilor familiei, 
cele ale unor prieteni şi chipurile unor do-
briţeni reprezentativi, pe care le-a lucrat în 
lut, au fost păstrate ca podoabe în casa cu 12 
camere pe care şi-a construit-o la Dobriţa. 
O mare admiraţie i-a purtat lui C. Brâncuşi, 

cât şi lui Al. Severin.
În 1922, l-a vizitat pe Brâncuşi, care, ca prie-

ten, avea să-l sprijine pentru a se întoarce la Paris, în 
1923, ca să-şi termine studiile de medicină (1925).

Alexandru Severin, fostul coleg bucureştean 
al lui Brâncuşi, a plecat, ca şi acesta, la Paris, în 
1904, mai mult pe jos, pentru studii, l-a vizitat pe 
acesta în atelierul său.

A fost la Paris între 1904 – 1910, 1911 – 1914, 
1919 – 1923.

Brâncuşi îl uimise cu travaliul lui artistic ini-
mitabil. L-a văzut când lucra pentru „Rugăciunea”, 
comandată pentru monumentul din Buzău. Severin 
însuşi s-a angajat la o lucrare, în 1914, „Monumentul 
lui Panait Cerna”, mort prematur, cu ridicarea din 
blocul de marmură a unei femei îngenuncheate, care 
aminteşte de monumentul funerar Brân-
cuşian de la Buzău.

La Paris, Alexandru Severin a lucrat 
„Bustul doctorului Max Culcer din Târgu-
Jiu”, în 1914, şi a rămas prieten apropiat al 
acestuia. Întors în ţară în timpul primului 
război mondial, a lucrat, în 1916, „Bus-
tul generalului Culcer”, bronzul fi ind din 
1928 expus în Cimitirul Eroilor din Târ-
gu-Jiu. A fost apropiat de gorjeni, dovadă 
fi ind şi sculptura „Haiducul din Munţii 
Gorjului” (1918), proiectul „Monumentul 
Ecaterina Teodoroiu”, câştigat de Theodor 

Omul acesta, obligat de convenţii şi 
regulamente idioate înainte de 89, semna 
Constantin Dochianu. Poeziile sau poemele 
ori cărţile, primind şi premii literare sub acest 
nume. Abia, după ce-a scăpat de obligaţia, de 
sorginte iliesciană, de a merge civil în Piaţa 
Universităţii bucureştene, din 13-15 iunie 90, 
s-a apucat ţi mai vârtos de scris.

Normal, nu se dezice de creaţiile 
antedecembriste, ca un emul ieşit din mantaua 
imensului poet Geo Dumitrescu, titularul 
rubricii Atelier literar. La care-a ucenicit ani 
de zile, şi pe când era student la psihologia 
Universităţii din Iaşii Marilor Iubiri. Pe acolo 
pe unde Eminul îşi plimba Bălăuca Poetul 
nepereche al Neamului Românesc.

 Anul trecut, mai puţin încercat de 
necazurile vieţii, Ion Căpruciu a participat la 
prima ediţie a Zilei Culturii naţionale organizată 
de mine la Peştişani. Dimpreună cu alţi doi mari 
poeţi: Ion Popescu brădiceni şi Iulian Olariu 
ot Motru. La toţi trei le-am simţit lipsa anul 
acesta, pe 15 ianuarie. Şi totuşi, trimiţându-mi 
nişte tablete-pamfl ete, botezate de subsemnatul 
„Note amare”, pentru Gorjeanul, dimpreună cu 

un grupaj de poeme-balade, Ion Căpruciu fu 
prezent. Mia-m permis să citesc-recitesc vreo 
cinci dintre izbutitele Domniei Sale creaţii în 
versuri. Bag seama că mă lungesc şi-mi fuge 
timpul de sub picioare.

Că-mi este un prieten drag se-nţelege. 
L-am sunat, la Bucureşti, şi i-am zis de succesul 
poemelor sale la selectul dar puţinul auditoriu. 
Cine mai are vreme de cultură? Că nici de 
mitinguri nu-şi prea găsesc oamenii timp. Deşi 
ar merita.

Şi, apropo, în acea seră de 15 ianuarie, 
Ion Căpruciu nu sta locului. Adică la domiciliul 
său de bucureştean, după buletin, dar cu origini 
şi casă, dar ce casă, la Brădiceni. Unde-a 
găzduit Cenaclul de la Brădiceni, dar şi oaspeţii 
dragi ai celor 15 ediţii, dac-am socotit bine, ale 
Serilor la Brădiceni.

A-i spune numai, de-acum banalul, La 
mulţi ani! Ar fi  mult prea puţin. La dragostea sa 
de viaţă, de prietenie şi iubire de cei apropiaţi, 
şi nu doar de soaţa sa iubitoare, ar fi , cum 
spuneam, lipsit de imaginaţie şi zgârcenie de 
idei.

 La multe cărţi şi cicluri de Balade, 
Maestre!

Ion PREDOŞANU

Vizita lui Constantin Brâncuşi la Dobriţa (1922)
de dr. Ion Mocioi

Burcă, dar realizat de Miliţa Petraşcu şi dezvelit în 
1935, la Târgu-Jiu, precum şi proiectul pentru Mo-
numentul Tudor Vladimirescu, din Bucureşti, reali-
zat mai târziu de Theodor Burcă, lucrare afl ată în 
Piaţa Precupeţii Vechi. Prietenul Max Culcer a in-
fl uenţat preluarea concursului de către Al. Severin 
pentru Monumentul eroilor din Dobriţa – Gorj (în 
1939), Monumentul eroismului gorjean (1941) ş.a. 
Avea bune relaţii cu Curtea regală şi, de aceea, la 
bătrâneţe, vechiul regim politic l-a condamnat zece 
ani de închisoare, din care a făcut patru. La Dobri-
ţa, pe locul de veci al lui Max Culcer se afl ă bus-
tul doctorului, realizat de Alexandru Severin. Dacă 
Al. Severin ar fi  rămas la Paris şi s-ar fi  depărtat 
de arta fi gurativă, ar fi  avut un răsunet dincolo de 
istoria artei naţionale, pe care a onorat-o cu lucrări 
apreciate.

Episodul întâlnirii la Dobriţa a celor trei 
sculptori – C. Brâncuşi, Al. Severin şi Max Culcer 
– în 1922, cu prilejul venirii în ţară şi în Gorj, în-
soţit de Ailin Lane, s-a desfăşurat în grădina casei 
părinteşti a doctorului prieten şi a rămas în amintirea 
sătenilor bătrâni. De atunci se păstrează câteva foto-
grafi i, dovezi reale, rămase inedite, pentru biografi a 
celor trei artişti prieteni.

ION CĂPRUCIU – 72ION CĂPRUCIU – 72
La aniversară

un grupaj de poeme balade Ion Căpruciu fu
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Ileana Roman, încercând să justifi ce cel mai puternic 
spirit de libertate manifestat de vreun popor de pe planetă, a 
cercetat viaţa ţiganilor sub toate aspectele: istoric, socio-econo-
mic, cultural etc, rezultând, în fi nal, o lucrare qvasi-academică 
limitată contractual. /1/  Ţiganii au migrat din nordul Indiei, în 
secolele IX – X (în Punjab, unde s-au scris Vedele, există şi azi 
o populaţie similară, numită cingar). Argumente fi lologice, pre-
luate din limba romanes, vorbită de 60% dintre ei, atestă traseul 
migraţiei lor spre Europa (unii au ajuns şi pe alte continente), 
începută în secolul al IX-lea al erei noastre. Cuvintele preluate 
în limba lor, dovedesc că au trecut prin Persia (în secolele IX-
X), Armenia (secolul XI), apoi prin Ţările Balcanice şi Imperiul 
Bizantin, o ramură secundară ajungând până în Vestul Europei.

Au fost luaţi în consideraţie după ce s-au înmulţit semni-
fi cativ, prin secolele XVIII –XIX.  Prima consemnare a ţiganilor 
în Europa (datând din anul 1260), scrisoarea regelui Boemiei, 
Ottokar al II-lea către Papa Alexandru al IV-lea, menţionează 
cetele de ţigani din armata regelui Ungariei.  Libertatea lor fun-
ciară le-a jucat şi continuă să le joace feste. Nerespectând le-
gile popoarelor cu care au venit/vin în contact, în nomadismul 
lor contemporan, resuscitat de facilităţile aduse de înfi inţarea 
Uniunii Europene, comportamentul lor antisocial a fost şi este 
repudiat. Ileana Roman cercetează avatariile persecutării lor în 
decursul timpului. După anul 1450 apar edicte regale care îi ex-
pulzează sau le se interzic accesul în diverse ţări mai civilizate 
în aceea vreme, de pildă Franţa şi  Anglia. În aceasta din urmă, 
s-a dat legea de a fi  spânzuraţi cei care nu renunţau la noma-
dism. La Paris, prima vrăjitoare arsă pe rug a fost o ţigancă (în 
anul 1499). Franţa, Spania şi Italia zileleor noastre repartiază în 
România grupuri de ţigani infractori. Singurul regim politic din 
Europa medievală şi modernă, care a adoptat un program via-
bil de integrare socială a ţiganilor a fost Imperiul austro-ungar, 
în timpul Mariei Tereza (1740-1780) şi a fi ului ei Iosif al II-lea 
(1765-1790). În Transilvania, ridicată la rang de Mare Principat, 
ţiganilor li s-au dat: case, pământ, vite şi unelte agricole, fi ind, 
în schimb, obligaţi să renunţe la nomadism şi cerşetorie, să frec-
venteze şcolile şi  biserica, să satisfacă stagiul militar.

Ileana Roman acordă un capitol important, situaţiei ţiga-
nilor din Ţările Române, devenită în timp: România Mari, Repu-
blica Populară/Socialistă Română şi Republica România (după 
1989).  În perioada celui de-al II-lea război mondial, chiar dacă 
au fost deportaţi, o parte din ei în Transnistria, au fost excluşi, ca 
şi evreii, de la „soluţia fi nală”. În comunism, chiar în faza naţi-
onalistă, au fost protejaţi prin politica de omogenizare socială şi 
asimilare. Mahalalele au dispărut, dar ţiganii, ajuns la bloc, au 
continuat modul lor de viaţa ca de şatră (unii dintre ei au cazat 
caii în apartamente).

Pe unde trec, au creeat şi crează probleme sociale (pe 
lângă calităţile native de muzicieni şi dansatori, sunt hoţi, mur-
dari, deseori criminali). Autorea cărţii, făcând un rechizitoriu 
clasei politice veroase şi venale, instaurată în ţara noastră pse-
udo-capitalistă, consideră că în hoţiile lor ţiganii sunt mici copii 
faţă de guvernţii care au instaurat jaful naţional, vânzând tot ce 
se putea vinde în România (de la bogăţiile subsolului la fabrici şi 
terenuri).  Programele guvernanţilor pentru integrarea ţiganilor 
sunt numai pe hârtie. (de exemplu, Programul Deceniului pentru 
Incluziunea romilor 2005-2015). Există şi realizări oncrete: din 
1997 funţionează Secţia de Limba şi Literatra Romani la Facul-
tatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Bucureşti şi  

studiile elaborate de Ministerul Educaţiai şi Cercetării elaborate 
în perioada 2000-2001, din care rezultă concluzii importante şi 
propuneri stimulative pentru şcolarii ţigani (în scopul determi-
nării copiilor ţigani  să se şcolarizeze, şi apoi să-şi continue stu-
diile, stimulaţi prin burse). După revoluţie ţiganii au fost fericiţi 
pentru că şi-au recuperat aurul confi scat pe vremea regimului 
comunist (sub preşedenţia lui Ion Iliescu).

Ţiganii au început şi ei să se organizeze. După abolirea 
robiei, în 1933, la Bucureşti, apar două asociaţii învrăjbite, mo-
tiv pentru care  nu au fost legalizate. Când doi se cearta, al treilea 
câştigă, impuându-se Asociaţia Generală a Ţiganilor  înfi inţată 
în 1939 de George Potra. Pe plan extern, în 1971 la Londra s-au 
pus bazele Uniunii internaţionale a Romilor.

Autoarea intreprinde şi o analiza psihologică a tempe-
ramentului ţigănesc, de la teatralitatea efi cientă a cerşetoriei, 
care nu e trucată în totalitate, până la grandomania interlopilor. 
Orgoliul neţărmurit al unor ţigani înstăriţi i-a făcut să se autoin-
tituleze voievozi, regi, împăraţi. Bulibaşa Ion Cioabă s-a procla-
mat „rege internaţional al romilor” în septembrie 1992, iar vălul 
său, Iulian Rădulescu, s-a proclamat în august 1993 „împărat 
al romilor de pretutindeni”, amândoi locuind pe aceeaşi stradă 
din Sibiu. Ţiganii au dat şi personalităţi autentice:  vilonistul 
Cristache Ciolac (1870-1927), pianistul şi compozitorul Geor-
ge Ochialbi (1878-1916), vilonistul şi compozitorul Grigoraş 
Dinicu (1889-1849), naistul Fănică Luca (1894-1968), chita-
rist şi solistul vocal (1896-1945), Maria Lătăreţu (1911-1972), 
compozitorul-dirijor Sile Dinicu (1919-1993), acordeonistul şi 
vocalistul Fărămiţă Lambru (1927-1974), cântăreaţa de muzică 
lăutărească Romica Puceanu (1928-1996), acordeonistul Marcel 
Budală (1926-1989) etc

Personalităţi cu unul din părinţi ţigani: Ştefan Răzvan 
Vodă (fi ul unei roabe ţigănci) înscăunat pe tronul Moldovei în 
1595, scriitorul Anton Pann (tata ţigan, mama grecoaică), vio-
lonistul de talie internaţională Ion Voicu (1923-1997), Petrea 
Creţu Şolcan, cel mai vestit lăutar al sec. XIX, compozitorul 

şi interpretul de muzică de jezz Johnny Răducanu (nepotul lui 
Petrea Creţu Şolcan), Gil Dobrică (1940-2007), Mădălin Voicu 
, Luminiţa Cioabă facultatea de litere Sibiu, Damian Drăghici 
(formaţia sa Damian&Brothers, Arthur Cerari, starostele etniei 
rome din Republica Moldova.

Melodia Zaraza, a făcut celebră ţiganca cu acelaşi nume, 
a cărei viaţă s-a sfârşit tragic, fi ind iubita cântăreţului Cristian 
Vasile (1908-1974). Există supoziţii că  două mari personalităţi 
ale culturii noastre ar fi  avut ascendenţe ţigăneşti: părintele în 
2000-2001  Callinic I. Popp-Şerboianu – singurul ţigan din Ro-
mânia care a îmbrăcat sutana preoţească şi controversatul fi losof 
Nae Ionescu (1890-1940), mentor al doctrinei legionare dar şi 
formatorul celor mai importanţi fi losofi  români de la sfârşitul 
mileniului II şi începutul mileniului III (Mircea Eliade, Constan-
tin Noica etc). 

Un alt capitol al remarcabilei cărţi semnată de Ileana 
Roman îl constituie literatura dedicată romilor, începând cu Mi-
guel de Cervantes şi Victor Hugo, iar la noi,  Ion Budai-Deleanu 
( epopeea ŢIGANIADA), Eugen Barbu (romanul GROAPA), 
Emil Loteanu (fi lmil  ŞATRA), Miron Radu Paraschivescu (vo-
lumul de versuri  CÂNTECE ŢIGĂNEŞTI) etc. De asemenea, 
sunt menţionate referinţele călătorilor străini prin ţara noastră, 
referitoare la comportamentul ţiganilor.

Cercetând posibilităţile de încadrare socială a ţiganilor, 
Ileana Roman  trece în revistă ocupaţiile tradiţionale ale aces-
tora: băieşi (mineri), căldărari, ursari, lingurari, lăutari, ciurari, 
spoitori, cărămidari, fi erari, argintari, aurari etc. În lipsa locuri-
lor de muncă, ţiganii fac „tomberoniada” Europei.

Concluziile Ilenei Roman, privind situaţia ţiganilor sunt 
următoarele.

Fără o patrie, „Etnia ţigană are artişti, meseriaşi, mega-
îmbogăţiţi şi nu are o biserică, o casă de cultură, un muzeu. Fără 
lăcaşuri de cult şi cultură proprii înseamnă să depinzi mereu de 
ceilalţi. Fără o metafi zică, fără transcendentalitate, sufl etul ră-
mâne teluric, terestru, omul rămâne doar cu un cogito ergo sum.”

Pentru integrarea ţiganilor trebuie să lucreze oameni 
devotati (întotdeauna omul sfi nţeşte locul). Marea problemă a 
ţiganilor ţine de şcolarizare şi de găsierea locurilor de muncă. 
Nu trebuie renunţat la etnonimul ţigan, romul e un subterfugiu 
care pentru români constituie un impediment. 

Scopul pentru care a scris Ileana Roman cartea este men-
ţionat la sfârşitul Argumentului care deschide cartea: „Cauzalită-
ţile şi singularităţile etniei ţigane merită cunoscute”.  Poeta Ilea-
na Roman, întreprinde prin acestă cercetare o lucrare de exceptie 
dedicată etniei ţigăneşti. Analiza integrală a specifi cului lor este 
meritorie şi captivantă. 

După părerea mea, spirtiul de libertate, manifestat de 
etnia ţiganilor, merge mână în mână cu inovaţia artistică. Po-
poarele rămase la coada dezvoltării economice, sunt inovatoare 
estetice. Să ne gândim la romanul Sud-American.

Acest lucru mă face să cred că şi literatura noastră va 
avea, în viitor, un cuvânt de spus pe plan mondial. Vorba lui 
Eminescu: „Cale lungă, drum de fi er / Toate cântecele pier.!” 

Lucian GRUIA

1. Ileana Roman – ŢIGANII NOŞTRII ai voştrii ai lor ai 
tuturor şi-ai nimănui (Ed. Autografmjm, Craiova, 2010)

Afi rmat foarte recent cu o proză 
memorialistică, pliată atât pe realități sociale 
cât și pe o indelebilă experiență biografi că 
(Din Văianu la Toronto, 2010), prozatorul 
ION  I. GOCIU  (n. 1934) a reconfi rmat  din 
plin valoarea debutului cu volumul de nuvele 
Cireșe amare (2012), înscriindu-se, în acest 
sens, pe o tradiție a prozei gorjenești, cobo-
râtoare din Nicolae al Lupului și ajungând, 
prin Sabin Velican, Constantin Uscătescu, 
Iunian Th. Ciobanu, la scriitori mai recenți, 
unii din ei optând pentru alte tehnici și ingi-
nerii narative.

Densul roman al concitadinului nos-
tru ne-a amintit, atât prin tematică cât mai 

ales prin destinul itinerant al personajelor, de 
nuvela „Drumul Sevastopolului” al scriitoru-
lui Sabin Velican (1941), de romanul „Gol-
gota, dragostea mea” (1995 ) de Constantin 
Uscătescu, ba chiar de Memorialul de război 
în Răsărit (scris înainte de 1989), încă inedit, 
al prozatorului Iunian Th. Ciobanu, necu-
noscute încă de scriitorul în cauză… Ceea 
ce aduce, însă, nou autorul Maiei  este, fără 
putință de tăgadă, problematica de substrucție 
social-politică a unor etnii, pe care înfl orește 
o frumoasă poveste de viață și de moarte, 
de-a dreptul senzațională, culeasă din anii de 
răstriște și teroare ai războiului (1941-1944), 
cu prelungiri până în zilele noastre. Probabil 
volumul următor va surprinde mai bine viața 
social-politică a romilor, cu accent pe a doua 
generație… În cazul dlui Ion I. Gociu, avem 
de a face cu un autor de concepție clasică, 
foarte interesant, atent  nu numai la conținutul 
inedit al evocării dar și la construcția textu-
lui narativ în ansamblu, registrul diegezei 
„dorice”  întrețesându-se cu subiectivismul 
consemnărilor jurnaliere, în binecunoscuta 
convenție a genului. E, altfel zis, vorba de o 
proză foarte bine dozată fi cțional și episodic, 
impresia de autenticitate fi ind puternică și 
plină de antren. Avem aici, in extenso, dra-
ma unei familii de supraviețuitori, în care se 
refl ectă accidente, mentalități, conștiințe și 
ideologii proprii unui întreg secol românesc.

Maia este un roman social și de mo-
ravuri, inspirat din realitățile crude ale dic-
taturii antonesciene, evocând pogromul din 
1941 și deportările țiganilor nomazi și seden-
tari, din 1942-1943, în Transnistria. Eroina, 

fi ica unei familii de evrei din Iași, adoptată 
prin forța împrejurărilor de o șatră de lăieți 
din părțile Ciulniței ce va fi  deportată dincolo 
de Nistru, în lunca Bugului, îl va cunoaște pe 
Trifon din „șatra lui Mihai”. Bărbatul, mai în 
vârstă decât adolescenta, nu era altul decât 
țăranul român Trifu Mogoș, care,  abando-
nând , în împrejurări tragice, marșul forțat 
al armatei române spre Răsărit, își găsise 
și el refugiul în anonimatul nomad de pe 
lângă localitatea transnistreană Suha Balca, 
devenind mai apoi bulibașă.  Împovărată 
cu modul de viață impus și sub această 
identitate, tânăra familie are de înfruntat 
mari lipsuri și prejudecăți etnice, revenind 
în cele din urmă pe meleagurile românești. 
Dat dispărut și declarat erou, Trifu nu poate 
să-și declare identitatea și să revină în satul 
natal, unde Mărgăreta îi ținuse soroacele și 
primea cuvenita pensie.  Iar când Maia, prin 
1950, încearcă să clarifi ce lucrurile și să-și 
caute astfel dreptatea, apelând la un colonel 
de securitate, ambii constată că noul regim 
instalat în România postbelică nu-i va putea 
ajuta cu nimic, dimpotrivă, odios și absurd, 
le pune viața în primejdie (urmând, ca prin 
1960, sa relanseze o politică a stabilizării și 
integrării nomazilor).

Devenită studentă la Conservato-
rul din București, Brândușa, fata Maiei, își 
va cunoaște fratele vitreg, devenit inginer, 
împărtășindu-i întreaga istorie a familiei. 
Tânărul Petrică Mogoș, venit să-și viziteze 
mama la Valea Mare, cunoscuse acolo pe 
lăiețele Marița și Brândușa, dar va avea sur-

priza de a citi, la București, însuși jurnalul 
ținut de Maia de-a lungul anilor de prigoană. 
Adevărul, răscolitor și crud, este, de fapt, un 
document de viață socială, bine dozat nara-
tiv, în creionări portretistice memorabile. 

Paralel cu drama noului cuplu Tri-
fu – Marița (alias Trifon – Maia), autorul 
evocă o lume autentică a satului românesc - 
localizarea are un caracter mai general, căci 
Valea Mare poate fi  localizată atât în Gorjul 
tradițional, cât și în alt sat românesc, situat 
„la aproape 30 de km de târg”... 

Descrierile de locuri și oameni, de 
obiceiuri și mentalități, din care exultă o oa-
recare indignare nostalgică, însă fără paseis-
mul și idilismul semănătorist, precum și adu-
cerea în pagină a unor specifi cități lexicale 
(ce-și găsesc explicarea, de fapt, într-un Glo-
sar fi nal, destul de sugestiv într-o posibilă 
localizare), conferă lucrării savoare și auten-
ticitate, naturalețe și spirit de observație.

Maia este un roman bine scris, de 
o cursivitate surprinzătoare în declicurile 
sale episodice, aducând în literatură anii 
războiului din urmă cu acea sarabandă a 
nenorocirilor abătute peste etnii și popoare, 
într-o încleștare incriminantă și absurdă. 
Prelungirea acțiunii până în zilele noastre 
este destul de grăitoare pentru destinul unei 
comunități, parte integrantă a societății 
românești, a cărei problematică rămâne în 
continuare de actualitate.

Mircea IERUBA

ŢIGANII, ÎNTRE LIBERTATE ŞI INFRACŢIONALITATEŢIGANII, ÎNTRE LIBERTATE ŞI INFRACŢIONALITATE
Ileana Roman - 

Un roman care interesează direct comunitatea evreiască și etnia romilor:

„MAIA”„MAIA”
de Ion C. GOCIU
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Ideea unei cărți dedicate Maestrului nostru 
drag, dl Ovidiu Drimba, este nu numai bineveni-
tă ci și necesară, având în vedere personalitatea 
copleșitoare a acestui „patriarh al culturii româ-
ne” din ultima jumătate de veac și mai bine.

Mărturisesc (acum, cu o bucurie „despo-
vărătoare”) că, în urmă cu vreo doi ani, i-am scris 
Maestrului despre un gând asemănător, propu-
nându-i, așadar, să realizăm o carte-convorbire, 
ceea ce ar fi  însemnat ca, săptămânal, să primesc 
„materialul” provocat de întrebările respective 
(propusesem, desigur, ca timp rezonabil, o jumă-
tate de an). Aveam în vedere, desigur, promptitu-
dinea și temeinicia epistolelor primite de-a lun-
gul câtorva ani de la „președintele de onoare” al 
revistei  „Portal MĂIASTRA”, pe care o editez 
aici, la Târgu-Jiu, începând din ianuarie 2005, ca 
„trimestrial de cultură” al unui parteneriat ce se 
dovedește, iată, viabil: Societatea de Științe Filo-
logice din România – Filiala Târgu-Jiu & Cen-
trul Județean de creație, cu sprijinul Consiliului 
Județean Gorj.

În acel an l-am cunoscut pe fostul asistent 
al lui Blaga de la catedra de „fi losofi a culturii”, 
cu prilejul celei de-a 25-a ediție a Festivalului 
Internațional „Lucian Blaga”, derulat pe parcur-
sul a trei zile la Sebeș - Lancrăm - Alba Iulia. 
Venise însoțit de distinsa doamnă Adrienne, de 
care soția mea s-a atașat repede, cu o fi rească 
și reciprocă prietenie. Vai, ce seară minunată la 
Motelul „Dacia” din marginea Sebeșului, avân-
du-l alături și pe proaspătul doctor în fi losofi a 
blagiană, poetul și eseistul târgumureșean Euge-
niu Nistor. O seară regală, la un pahar de „Jid-
vei”, când Maestrul ne-a fascinat cu mărturisiri 
absolut „inedite”, delectându-ne totodată cu atâ-
tea și atâtea histoires veçues și causerii.  A doua 
zi am urcat cu mașina mea la „Râpile Roșii”, de 
unde aveam sub privire panorama Lancrămu-
lui, dar și a Sebeșului, până departe în zare către 
„vâlvele” Apusenilor. Era, în grupul nostru, și 
regretatul dr. Radu Cărpinișianu din Sebeș, ne-
potul dinspre mamă al Poetului, scriitorul Toma 
George Maiorescu (alt student al lui Blaga), po-
etul Radu Cârneci, criticii literari Mircea Tomuș 
și Mircea Popa, poetul Hans Dama (bănățean sta-
bilit la Viena), etno-folcloristul Ion Taloș (pro-
fesor la Universitatea din Koeln), colaborator al 
lui Blaga, dimpreună cu amfi trionii Festivalului, 
poetul albaiulian Ion Mărgineanu și profesorul 
Gheorghe Maniu... Păstrez câteva fotografi i, din-
tre care cea mai publicată (în revistă, dar și în 
cărțile mele) este aceea făcută Maestrului în fața 
locului de veci al Poetului de lângă biserica din 
Lancrăm.

Ne-am reîntâlnit anul următor, tot la Sebeș, 
iar în vară, venind la București (cu o comuni-
care la Congresul Internațional de Dacologie
«Decebal – 1900»), am făcut, împreună cu soția, 
o vizită familiei Drimba, în strada Speranței 28, 
trecând în aceeași zi și pe la o „fi ică a Gorjului”, 
locuind în apropiere,  distinsa Doamnă Sora-
na Georgescu-Gorjan, urmașa ilustrului inginer 
Ștefan Georgescu-Gorjan, autorul concepției 
tehnice a Coloanei brâncușiene de la Târgu-Jiu 
(1937). Un alt prilej de a discuta în tihnă des-

pre Lucian Blaga și multe altele... Vremea a 
trecut, revista și-a continuat ritmul „trimestrial” 
sub onoranta președinție, benefi ciind de fi ecare 
dată de rubrica Maestrului dedicată „Eseiștilor 
hispanici” (de altfel, o carte binecunoscută). În 
discuțiile purtate la telefon (de obicei, seara), 
deseori, când timpul chiar nu mai conta, schim-
bam impresii despre cărți și oameni. Erau con-
vorbiri admirabile cu care literatul și omul de 
cultură nu numai că strălucea, dar dădea dovadă 
de o memorie excepțională și de o luciditate pe 
care n-am mai văzut-o, până acum, la vreun alt 
nonagenar. Cald, prietenos, mereu dispus să-și 
ofere serviciile în contactarea unor colaboratori 
valoroși, chiar în „recomandarea” pe care mi-a 
întocmit-o pentru primirea în Uniunea Scriito-
rilor, dl. Ovidiu Drimba era totodată un om al 
măsurii exacte, al aprecierii juste, al dreptei va-
lorizări.

L-am cunoscut, așadar, în această brili-
antă senectute a spiritului, plăcându-mi în mod 
deosebit deschiderea literatului consacrat față 
de confrații mai tineri, lipsa de prejudecăți cen-
triste și de afectare (atât de teatralizată la mulți 
„consacrați”), interesul manifestat față de fe-
nomenul cultural din întreaga țară (o veritabilă 
geografi e literară în desfășurări  de specifi citate 
regională). Afl am de legăturile domniei sale cu 
scriitori din Bârlad și Iași, din Brașov, Cluj și 
Oradea, din atâtea centre culturale cu tradiție ori 
din localități mai puțin sonore. Dar și de legături 
cu oameni de cultură și scriitori din câteva conti-
nente, prietenii din Australia fi ind alături de mul-
te ori la masa aniversării din fi ecare septembrie...
În acest fel, m-a pus în legătură cu o „rudă” ilus-
tră, al cărui tată a fost nașul de botez al mamei 
mele, Eugenia Cârlugea (născută Milculescu), 
din satul gorjean Crușețu de pe Valea Amaradiei. 
Este vorba de regretata Monica Lovinescu de la 
Paris, care, în urma unei scrisori, mi-a telefonat 
mărturisindu-mi textual: „Îmi pare rău ca v-am 
lovit!” (într-o emisiune de la „Actualitatea ro-
mânească”, de la „Europa liberă”, se ocupase in 
extenso de un articol publicat prin 1987 în „Lu-
ceafărul”, în care mă arătam sceptic față de unele 
«mode» și «modele» din poezia jemanfi șistă ce 
înfl orea atunci pe Dâmbovița, din care, iată, nu 
au ieșit geniile pe care se sconta, în binecunos-
cutul context politic al confruntărilor de idei...).

Și câte alte întâmplări și amintiri, unele 
din acestea regăsindu-se în bogata corespondență 
purtată de-a lungul a mai mult de cinci ani...

Întâmplarea a făcut ca unele din cărțile 
mele dedicate lui Lucian Blaga (cinci până acum) 
să benefi cieze fi e de sugestiile, fi e de aprecierile 
Maestrului (aprecierea de pe coperta a IV-a a 
cărții „Lucian Blaga – solstițiul sânzienelor”, 
din 2010, este mai mult decât elogioasă, chiar un 
eseu in nuce pe tema „eternului feminin” în ope-
ra lui Blaga). Dl. Drimba urmărise mersul lucră-
rii, comunicându-mi unele prețioase informații, 
citise manuscrisul respectiv și făcuse binevenite-
le corecturi, pentru care îi exprim și acum adâncă 
recunoștință.

Aș dori să fac aici o mărturisire: deși 
susținusem un doctorat cu o lucrare despre opera 

literară a lui Lucian Blaga (Dinamica antinomii-
lor imaginare, Media-Concept, Sibiu, 2005), pot 
spune cu mâna pe inimă că omul Blaga mi-a fost 
relevat în adevărata lumină în urma acestei minu-
nate prietenii, fostul asistent al fi losofului mărtu-
risindu-mi multe din câte nu s-au spus și încă nu 
se știu despre autorul Nebănuitelor trepte... Țin 
minte că, într-una din discuțiile noastre, chiar 
l-am întâmpinat pe Maestru cu observația că ar 
fi  trebuit să scrie o carte despre „Lucian Blaga – 
așa cum l-am cunoscut”, mărturie de conștiință 
formulată într-un condensat interviu publicat de 
I. Oprișan (Lucian Blaga printre contemporani, 
Dialoguri adnotate, ed. I, 1987; ed. II, 1995).

Poate din modestie ori din alte consideren-
te, Maestrul s-a reținut să dedice  „nașului de cu-
nunie”, care dedicase tinerilor soți Ovid și Adri-
enne un Sonet liber de toată frumusețea, ocazi-
onal desigur, scris de pana mai „anecdotică” a 
poetului cunoscut îndeobște ca „metafi zician”....

În ultimii doi ani, încercări din ce în ce mai 
grele au redus spațiul și frecvența convorbirilor 
noastre. Am fost, însă, totdeauna la curent 
cu ceea ce se întâmplă și alături sufl etește, 
într-o comuniune de gând și spirit, simțită, de 
altfel, reciproc... M-a cutremurat generozitatea 
Maestrului de a-mi acorda privilegiul de „cel 
mai bun prieten”... Ce mai poate fi  dincolo de 
aceste cuvinte, decât o tăcere plină de conținut 
și semnifi cații, care obligă la o decentă reținere...

Acum, când starea de sănătate a dlui Drim-
ba s-a restabilit, mă bucură reluarea dialogului 
cu adevărații prieteni, care îl sună frecvent și îl 
vizitează. Abia aștept să-l îmbrățișez pe Maes-
trul iubit (știu că îi displace apelativul, dar rog 
să fi u iertat în numele acestui lexem pe care îl 
întrebuințez atât de rar!), mărturisindu-i cândva 
epistolar că asupra mea nu a încetat niciodată să 
lucreze darul mirabil ce mi l-a oferit această în-
tâlnire  și comuniune de spirit.

Z. C.
Târgu-Jiu, 24 decembrie 2011

Darul mirabil al prietenieiDarul mirabil al prieteniei
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Despre dramaturgia blagiană s-a scris 
mai puţin decât despre poezia şi fi losofi a sa. 
A fost ocolit specifi cul dramatic al textelor, in-
fl uenţa expresionismului asupra sa, caracterul 
strict spectacular al acestora, viziunea teatrală 
pe care o conţin şi pregnanţa lor scenică. O 
analiză fenomenologică a creaţiei sale teatrale 
este o operaţiune uneori riscantă şi neavenită, 
deoarece opera blagiană este unitară în toate 
compartimentele sale. Ceea ce dorim, nu este o 
schimbare de forţe, ci numai o punere a teatru-
lui blagian într-o altă lumină. 

Noutatea şi complexitatea fenomenu-
lui dramatic blagian au fost explicate încă de 
la apariţia lui prin dubla structură a scriitoru-
lui, de poet şi fi losof. După cum afi rmă George 
Gană, opera sa dramatică este o prelungirea ce-
lei lirice. Aceasta exprimă nelinişti ale poetului 
şi poartă amprenta sensibilităţii sale metafi zice 
trăgându-şi substanţa din viaţa interioară a scri-
itorului, nu din observaţie.1 

Teatru poetic şi fi losofi c totodată, tea-
trul blagian ne oferă o cale mai directă pentru 
determinarea ideii fundamentale a operei. Ori-
zonturile lăuntrice ale acesteia se deschid în 
zariştea cosmică a satului românesc în concor-
danţă cu licăririle de înaltă spiritualitate din pri-
mul sfert al veacului XX, prin cele două izvoare 
ale creaţiei sale, unul intern, folclorul, şi altul 
extern, expresionismul european, în viziunea 
unui nou stil. Filosofi a pe care o găsim în poe-
zie, ca fi losofi e a dramei omului, este aceeaşi pe 
care o exprimă în teatrul său, ca teatru de idei, 
în simboluri folclorice corespunzătoare tendin-
ţei omului de eliberare din stringenţele logicii.2 

Din primatul poeziei rezultă în teatrul 
lui Blaga aparenta dezgolire de acţiune, de 
conţinutul ei real uman, ce depersonalizează 
personajele şi le înlocuieşte cu simboluri în 
acţiune. De aceea spunea George Călinescu că 
prea multă poezie şi mitologism fac ca teatrul 
lui Blaga să nu poată fi  pus în scenă uşor.3 

Intrarea lui în literatură se face sub 
semnul expresionismului, trădând un anumit 
gust spre imageria încărcată. Căutările sale 
au de la început o vădită tentă expresionistă şi 
mitică. Spiritul său destul de armonios şi echi-
librat în expresie, nu pare a se manifesta atât 
de ofensiv ca la expresioniştii europeni.4 Sub 
auspiciile tezei variabilităţii funcţionale a ideii, 
aplicate culturii, Blaga anunţa o nouă renaştere 
în care formele primare ale spiritualităţii vor 
exprima sensurile prezentului: „ comori demult 
îngropate în mormânt vor fi  scoase la lumină 
de popoare tinere,  care stau abia în pragul 
istoriei. Tinerele neamuri vor şti să dăruiască 
un nou rost bătrânelor idei şi mituri. Am putea 
zice numai „mituri”, fi indcă în fond orice idee 
creatoare e un mit”5

Dar noutatea textelor blagiene este în-
tâmpinată cu reticenţă. Tehnica sa dramatică a 
fost prea bună pentru nivelul de atunci al teatru-
lui. Blaga aştepta ca spectatorul să ştie cine este 
Zamolxe. De aceea s-a spus că teatrul său se 
adresează unui public restrâns, unor elite, care 
nu aveau forţa de a-l consacra, deşi abia odată 
cu expresionismul, teatrul a început să valori-
zeze mijloace de punere în scenă până atunci 
neexploatate. În contextul emergenţei expresio-
niştilor, se va produce cea mai radicală răspân-
dire a ideii de teatru în secolul XX. Teatrul în-
cepe să solicite tot mai imperios un alt mod de 
reprezentare, marcând trecerea de la reprezen-
tarea lumii ca text la aceea a lumii ca spectacol, 
iar scena se transformă astfel într-un theatrum 
mundi.  Înţelegerea teatrului blagian implică o 
dublă perspectivă – una literară şi una teatrală. 
Încă de la apariţie, piesele sale au fost comenta-
te din perspectiva reluării mitului cu metodele 
expresionismului, a unei lumi afl ate dincolo de 
timpul istoric. Elementul de noutate pe care-l 
aduce în dramaturgia românească este desigur 
valorizarea mitului într-o manieră originală. 

Capodoperele sale dramatizează mituri 
româneşti defi nitorii pentru aria naţională, pe 
care o situează în raport cu marile evenimente 
ale Europei. Blaga şi-a fi nisat toate piesele cu 
dorinţa expresă de a putea fi  puse în scenă. Dra-
maturgul revendică drept proprie teatrului ma-
rea viziune, investigarea universului şi a stră-
fundurilor omului, sondarea misterului interior 
şi exterior, structurarea metaforică, semnifi ca-
rea intensă, potenţarea artistică, toate trăsături 
ale teatrului său, cu totul proprii desfăşurării 

1 George Gană, Opera literară a lui Lucian Blaga, în Lucian 
Blaga, Poezii, vol. I. Antologie, prefaţă, tabel cronologic 
şi bibliografi e de George Gană, ediţia a II-a revăzută şi 
adăugită, Bucureşti, Editura Albatros, 1980, p. XXXIV.
2 Eugen Todoran, Dramaturgia lui Lucian Blaga, în Lucian 
Blaga, Teatru. Ediţie şi prefaţă de Eugen Todoran, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1970, pp. VIII-IX.
3  G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până 
în prezent, 1941, p. 797.
4 Cornel Moraru, Lucian Blaga. Monografi e, antologie 
comentată, receptare critică, Editura Aula, 2005, pp. 10-11. 
5  Lucian Blaga, Cultură şi cunoştinţă, Cluj, Editura 
Institutului de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1922, p. 35. 

scenice a marii dramaturgii. De aceea pentru 
el teatrul înseamnă transfi gurare, concentrare, 
potenţare, ridicare la categorial. 

Credinţa, mentalităţile, metafi zica, arta, 
cultura, destinul istoric, preocupă personajele 
şi constituie chiar miezul spiritual, conţinutul 
dialogului atât în Zamolxe şi Tulburarea ape-
lor, cât şi în Ivanca, Meşterul Manole, Crucia-
da copiilor, Avram Iancu, Arca lui Noe, Anton 
Pann. Familiarizarea cu gândirea mitică nietzs-
cheană a fost decisivă pentru Blaga în vederea 
operei sale dramatice. 

Concepţia cu totul nouă asupra spi-
ritului grecesc, în deplin consens cu noul stil 
blagian, l-a inspirat pe Blaga să conceapă di-
onisiacul ca o manifestare a voinţei de putere. 
După modelul monstrului dionisiac Zarathustra 
va fi  construit şi Zamolxe. Eroii blagieni sunt 
în general din spiţa supraoamenilor, oscilând 
între înţelepciunea liniştită a lui Apollo şi di-
vina beţie a lui Dionysos. Întregul confl ict în 
Zamolxe, de exemplu, se bizuie pe încercarea 
protagonistului de a declanşa în conaţionalii săi 
voinţa de putere.  Pentru Blaga creaţia mitică 
se defi nea ca mod de tălmăcire a experienţei 
imediate. De aceea se spunea că printr-o mo-
derată abstractizare iau naştere un fel de puteri 
impersonale cum sunt apolinicul, dionisiacul şi 
fausticul, reprezentând experienţe adânci care „ 
se îngroaşă în chip de vedenii lăuntrice”.6 Cu 
aceasta Blaga făcea un pas pe calea fondării te-
oretice a îndemnului de elaborare artistică prin 
circumscriere în jurul unui orizont mitic autoh-
ton care oferă operei de artă valenţe superioare. 
El credea că orice zonă mitică este bântuită de 
un spirit al demonicului. Dramaturgul român 
aduce o justifi care în perspectiva istoric-etno-
grafi că a orientării sale spre o mitologie autoh-
tonă cu nuanţe biblice din moment ce singurul 
nostru teatru popular avea numai acest profi l. 
Desigur el dorea o prelungire în spaţii culte a 
teatrului popular sub aspectul comunicării di-
recte cu fondul nostru stilistic. Ortodoxismul 
este considerat o formă moartă a spiritualităţii. 
Prin formele închegate la care a ajuns, ortodo-
xia este considerată de Blaga un factor conser-
vator. În viziunea sa, geniul unui popor aspiră 
la culminaţii în numele unui principiu creator. 
Încercând să reinstituie o mitologie autohtonă 
în condiţiile convingerii că ne caracterizează un 
puternic fond nelatin, Blaga scruta adâncurile 
geto-dacice unde i se părea a desluşi un ritm 
superior de viaţă.7

De pildă, în Moartea lui Pann, religia 
teocratică anulează timpul organicului văzut ca 
un fenomen originar. Sub specia formelor ori-
ginare ale vieţii, Blaga dădea un univers care, 
nu era decât o proiectare a existenţei pe un plan 
mitic arhaic. El încerca să plăsmuiască o lume 
în care dominante să rămână categoriile organi-
cului şi vibraţiile de daimonion pur. 

În Spaţiul mioritic, românii se carac-
terizează printr-o preferinţă pentru categoriile 
organicului. Poate că nu greşim apreciind or-
ganicitatea blagiană ca o întoarcere a eului spre 
sine însuşi – constituirea subiectului şi a lumii 
înconjurătoare într-un singur tot, având conşti-
inţa fuziunilor organice. Aceasta implică prac-
tic o extindere nelimitată a posibilităţilor de 
existenţă devenită autoexistenţă. Nu ne afl ăm 
într-o ipostază primară a umanului, ci poate în 
ultimul său stadiu. Omul se manifestă ca supre-
mă expresie a absolutului existenţial. La Blaga 
motivele mitice, chiar teologice, sunt utilizate 
în chipul cel mai liber. El le foloseşte în sens 
creator, le modifi că şi le amplifi că după nece-
sităţi, le născoceşte la tot pasul. Integrarea mi-
tului în structuri textuale non-mitice constituie 
pentru Blaga o modalitate de conservare şi per-
petuare într-o formă desacralizată a temelor şi 
motivelor arhetipale.8 Marii creatori de religii 
sunt şi creatori de mituri, în viziunea sa. Prin 
gândirea mitică Blaga înţelege darul de a ghici 
intuitiv ascunzişurile existenţei, de a le tălmăci 
prin icoane, care sunt abrevierile comprimate 
ale unor experienţe. La el miticul, magicul, mi-
racolul îşi trimit refl exele în scenariile cosmice 
ale poeziei pentru a se refl ecta apoi în drama-
turgie. Mitul estetic dedicat zămislitorului de 
frumos artistic, ursitei sale tragice şi puterii de 
jertfă a omului de excepţie este prezent în nu-
meroase încercări dramatice aparţinând epocii 
interbelice reprezentată nu numai de Lucian 
Blaga, ci şi de alţi scriitori români. Creaţiile lor 
au evoluat de la teatrul de idei fi losofi co-morale 
impus de condiţia artistului de geniu, până la 
reconsiderarea mitului dintr-o perspectivă mo-
dernă.  Mitul celuilalt tărâm în teatrul blagian 
este o introducere subterană în drama omului, 
provocată de distanţa dintre el şi imediat, în nă-
zuinţa spre un dincolo revelat printr-o transce-
6 Lucian Blaga, Daimonion, Cluj Napoca, Editura Societatea 
de mâine, 1930, p. 77.
7 Mircea Braga, Dramaturgia blagiană sau triumful 
artistului, în „Steaua”, an. XIX, nr. 3, martie 1968, p. 137.
8 Ion Bălu, Opera lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura 
Albatros, 1997, pp. 22-23. 

dere în propriul său orizont. Marginile acestuia 
se vor confi gura pe dimensiunea absolutului în 
piesele sale ca întâlniri ale omului cu propriile 
sale drame.9 

Toate aceste mituri erau apreciate de 
şcoala psihanalitică drept expresii ale realităţi-
lor noastre inconştiente, adică visurile colecti-
ve ale popoarelor, închipuind structurile psihice 
ale omului în analogie cu imaginile mitologice. 
Zeii cosmici exprimă simbolic conştiinţa uma-
nă, iar cei ai întunericului, inconştientul uman 
cu toate pornirile sale monstruoase. Blaga res-
pinge psihanaliza pentru a-şi susţine propria sa 
concepţie asupra determinantelor stilistice ale 
subconştientului. El nu este de acord cu con-
cepţia despre inconştient ca haos şi dezordine, 
dar este favorabil unui inconştient cosmotic, 
admiţând totuşi că procesul psihanalitic al re-
fulării există. Frecventarea psihanalizei se re-
cunoaşte totuşi în lucrările lui dramatice din 
tinereţe, Daria şi Ivanca. 

Dramaturgul român optează pentru 
structura misterială care corespundea intenţii-
lor sale de a orienta teatrul spre timpurile mi-
tice şi de a institui un epos teatral-dramatic. 
El abordează originea ritualică, reconsiderând 
misterul atât fi losofi c, cât şi estetic. Aceste for-
me de teatru ceremonial sunt menite a-i aminti 
omului ceea ce a uitat, adică vedeniile celeilalte 
existenţe. Analogic misterului medieval, Blaga 
construieşte Tulburarea apelor, Înviere, Arca 
lui Noe, iar analogic misterului modern, Ivan-
ca, cu multe trăsături expresioniste, şi Anton 
Pann, veritabil joc cu măşti. În timp ce Avram 
Iancu reface convertirea misterului în drama 
istorică, misterul simbolist pare să fi e modelul 
Cruciadei copiilor. 

El este un element esenţial care susţine 
frumuseţea elevată a acestei ultime piese men-
ţionate. Conceput ca o cultivare a tainei, el con-
taminează întreaga lume matură într-o extază 
ciudată. Misterul devine un concept estetic şi 
un proiect scenic, teatral, cu mijloace specta-
culare ce se cer modulate specifi c, altfel decât 
în teatralitatea de tip mimetic. Astfel în această 
piesă, misterul depăşeşte cu mult reprezentarea 
teatrală.  Teatrul de idei a lui Blaga are însuşiri 
speciale, între care înclinarea de a închipui pen-
tru fi ecare idee o situaţie. Zamolxe şi Tulbura-
rea apelor sunt primele două poeme dramatice 
care întruchipează nişte simboluri în acţiune. Şi 
acest simbol general se însumează într-o serie 
de situaţii simbolice parţiale.10 Detaşarea de 
lumea intrafi cţională, opţiunea pentru stilizare, 
autonomia în raport cu realul, precum şi poetica 
mitului, misterului şi magicului, sunt tot atâtea 
trăsături ale teatrului blagian.  

Blaga a elaborat acel mister menadic, 
în care dansul e fi gura ce răscoleşte simţurile, 
sminteşte cugetele preoţilor valahi din culmile 
munţilor în piesa Tulburarea apelor.11 Dansul, 
adesea pivot al intrigii, este cu deosebire sen-
sibil la plastica scenică exotică. Legând ideea 
de decor material, simbolismul teatral a adus 
performanţa restaurării teatralităţii ceremoniale 
mistice şi mitice, impunând o rafi nare a mijloa-
celor scenografi ce, a recuzitei şi a eclerajului, 
care a însemnat un mare progres a limbajelor 
scenice.  Simbolismul a inspirat şi dezvoltat o 
concepţie importantă în arta interpretativă, re-
gie, scenografi e, scenotehnică. Sugestia, exis-
tenţa metafi zică a unei lumi ideale, în care se 
joacă, de fapt, destinul, se legau de recuperarea 
originii mitice, ceremoniale a ritualului comu-
nitar al teatrului. De aceea au fost reimpuse 
mijloacele mistice ale ofi cierii spectacolului ca 
un ceremonial sacru, în care scena şi spectatorii 
trebuie să se reunească într-o trăire de factură 
mistică.12 Mircea Eliade este cel care a denun-
ţat nepregătirea teatrului românesc şi a publicu-
lui pentru teatrul lui Blaga. El vorbeşte despre 
acesta ca despre un univers autonom în raport 
cu celelalte domenii creatoare ale dramaturgu-
lui, dar şi ca despre un fenomen de mare nouta-
te în genul dramatic. 

Şi Eugen Ionescu şi-a arătat interesul 
pentru valoarea dramatică şi pentru teatralitatea 
originală a pieselor lui Blaga. Comentând Cru-
ciada copiilor, piesă aparent străină spiritului 
său, el apreciază teatralitatea acesteia, diagnos-
ticând exact incapacitatea contemporanilor de 
a înscena cu mijloace potrivite şi într-o viziune 
imanentă lumea piesei şi optica ei. Cauza era, 
desigur, modalitatea tradiţională improprie de 
punere în scenă. El atrăgea atenţia asupra ni-
velului metafi zic al producerii confl ictului şi 
al necesităţii unor mijloace adecvate ţinând de 
instaurarea unei tetralităţi subtile, scoase din 
9 Eugen Todoran, Dramaturgia lui Lucian Blaga, în Lucian 
Blaga, Teatru. Ediţie şi prefaţă de Eugen Todoran, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1970, p. XVI.
10 Tudor Vianu, Masca timpului, Arad, Editura Librăriei 
Diacezane, 1926, pp. 118-125.
11 Doina Modola, Lucian Blaga şi teatrul insurgentului. 
Memorii. Publicistică. Eseuri, Bucureşti, Editura Anima, 
1999, p. 79.
12  Ibidem, p. 275.

mimarea convenţională a fi rescului cotidian. 
De fapt, el defi neşte paradoxul spectacularităţii 
suprafi rescului care au defi nit concepţia sceni-
că simbolistă. Obiecţiile aduse se referă şi la 
necesitatea restaurării caracterului ceremonial 
prin rafi namentul sceno-tehnic şi prin folosirea 
corului ca nucleu comunitar iradiant. Gândi-
rea mitică a lui Blaga cerea prin urmare o altă 
amploare scenică folosindu-se de mijloacele 
şi tehnica antică.13  Şi toate acestea deoarece 
în dramele sale sunt perceptibile reminiscenţe 
ale corului din tragediile greceşti. Corul nu e 
prezent explicit, dar se adresează spectatorului.  
Această funcţie corală manifestată doar indirect 
imprimă caracter scenic textelor sale. Oricum, 
la Blaga funcţia corală este disimulată şi sub 
masca unor momente lirice, cum e cazul mono-
logurilor lui Zamolxe. Deşi lirismul e corelat cu 
ideea de static, la Blaga există totuşi o alternan-
ţă între liric şi dramatic ce conferă ritmicitate 
scenică. 

Alături de cor, gestul devine o compo-
nentă esenţială a teatrului modern. Toată ten-
siunea dramatică este dată de relaţia directă 
a personajului ce monologhează cu publicul. 
Acesta poate să uziteze de elemente paraver-
bale şi atunci caracterul scenic devine explicit. 

Dar una din cele mai puternice unităţi 
creatoare de atmosferă dramatică este persona-
jul. El îşi trage specifi cul chiar de la o trăsătură 
expresionistă: „orice piesă poate fi  drama sau 
comedia unei singure persoane, un erou central; 
celelalte personaje trebuie prezentate dintr-un 
punct de vedere, cel al eroului”.14 Dincolo de 
specifi cul blagian al expresionismului bine 
temperat, accentul acestei tehnici de construc-
ţie dramatică este unul decisiv fi ind şi unul din 
caracterele fundamentale ale teatrului poetic 
de idei. În nouă din cele zece lucrări dramatice 
semnate de Blaga acest specifi c deţine un rol 
esenţial şi poate că tocmai mai aici trebuie că-
utat expresionismul dramaturgului şi mai puţin 
în atmosfera de mit, de stilizare a situaţiilor şi 
eroilor săi. Rolul personajului se stabileşte în 
drama expresionistă ca într-un fel de sistem 
solar. În centru sursa de lumină este eroul, un 
alter ego al dramaturgului; în jurul său persona-
jele emanate direct de el, un fel de refracţii ale 
sale, care sunt el însuşi. Lucian Blaga, de pildă, 
are propriul său mod de a-şi construi sistemul 
de refracţii, fi ind atent la desfăşurarea logică 
a confl ictului. De aici rezultă şi specifi citatea 
raporturilor lui Blaga cu expresionismul dra-
matic. 

Blaga ne spune că expresionismul obţi-
ne ridicarea fi inţei umane pe un plan de esenţe 
prin intensifi carea mijloacelor formale. (Lucian 
Blaga, Încercări fi losofi ce, Bucureşti, Edit. Fa-
cla, 1977, pag. 171.) În acest teatru nou, per-
sonajele lui Strindberg şi Wedekind sunt ireal 
crescute încercând să redea esenţialul fi rii ome-
neşti. În piesele lui Kaiser personajele se confi -
gurează contrapunctic şi sunt în general împin-
se spre fapte de demonia energiilor dezlănţuite. 

Blaga însă trasează liniile de marcaţie 
în funcţie de unele elemente structurale asupra 
cărora cade accentul în opera dramatică: într-
un caz, esenţialul personajelor cercetate pe un 
portativ psihanalitic, iar în celălalt caz, semni-
fi caţia gesturilor şi actelor ordonate spiritualist. 
Personajele nu mai există prin ele însele ca in-
divizi, ci numai prin dinamica energiilor dez-
lănţuite, iar deznodământul e deseori vizionar. 
Personajele devin metafore exprese, formule 
elaborate pe parcursul unui calcul cu rezonanţe 
poetice, exponenţi ai unor puteri impersonale 
angajate în ciocniri care macină sau salvează. 

Teatrul nou, prin urmare, nu mai ca-
racterizează, ci creează personajele dincolo de 
liniile fi reşti, interesul trecând astfel de la ime-
diat la transcendent.15 Plecând de la dimensio-
nalitatea ideatică a personajelor pe care le pro-
pune el însuşi, vom înţelege de ce Tudor Vianu 
va considera personajele ca pe nişte „ simboluri 
în acţiune”16, iar Eugen Todoran, apreciind spi-
ritul teatrului nou ca o dramă a îmbinării realu-
lui cu irealul, remarcă la personajele blagiene, 
perspectivele unei vieţi intense tragice.17 Blaga 
se declara în favoarea unui „teatru de spiritu-
alizare în care toate personajele sunt stilizate, 
abstractizate...”18, dezindividualizate, confl ic-

13 Eugen Ionescu, Note critice, cronică la Cruciada copiilor, 
în „Licăriri”, februarie 1931, p. 45.
14 Nicolae Evreinov şi Feodor Kommisarjevski, apud Dan 
Grigorescu, Istoria unei generaţii pierdute: expresioniştii, 
Bucureşti, Edit. Eminescu, 1980, p. 159.
15 Constantin Cubleşan (coordonator), Dicţionarul personajelor din 
teatrul lui Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2005, p. 6. 
16 Tudor Vianu, Teatrul lui Lucian Blaga, în Opere, vol. 
III. Antologie şi note de Matei Călinescu şi Gelu Ionescu, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1973, pp. 248-252.
17  Eugen Todoran, Dramaturgia lui Lucian Blaga, 
în Lucian Blaga, Teatru. Ediţie şi prefaţă de Eugen 
Todoran, Bucureşti, Editura Minerva, 1971, p. XI.
18  Mircea Cenuşă, Interviurile lui Lucian Blaga, Alba Iulia, 
2000, p. 25. 
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Eminescu consideră geniul o entitate care nu face parte din 
lumea noastră, nu se afl ă în planul creaţiei, astfel că, fi ind „scrieri 
străine”, Dumnezeu „se împiedică în cifrul său”. Este gând pur, 
şi când se va elibera din „trupul cel urât”, în care a fost captat, 
geniul va crea o lume a sa, paralelă celei a lui Dumnezeu. Aşa cum 
am mai relevat şi altă dată, este cea mai radicală concepţie despre 
geniu, neîntrevăzută până la Eminescu. De asemenea în ce priveşte 
sensul iubirii, autorul Luceafărului are o concepţie cu totul nouă: 
prin contopire, cei doi refac primordialitatea : „Două inimi când 
se-mbină/ Când confund pe tu cu eu/ E lumină din lumină./ Dum-
nezeu din Dumnezeu” - mai sus încă, substituie spiritul etern din 
ajunul creaţiei : transa din contopirea dragostei este o „jertfă adusă 
Marelui Spirit”.

 Pentru asemenea deschideri spre un dincolo ne mai rele-
vat, este nevoie de un al treilea ochi, un ochi transcendental, fi ind 
astfel vorba de viziuni unice. Este actul unei supraconştiinţe. S-a 
vorbit recent de o „conştiinţă transneuronală” sau are loc un impuls 
din spaţiul quantic accesibil comunicării pentru unele spirite.

 Tot cu ochiul transcendental vede Eminescu drumul lui 
Hyperion către Demiurg, acel dincolo de dincolo, unicat în lirica 
lumii : „Căci unde-ajunge nu-i hotar/ Nici ochi spre a cunoaşte/ Şi 
lumea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se naşte.// Nu e nimic şi totuşi 
e/ O sete care-l soarbe./E un adânc asemene uitării celei oarbe”.  
Neta deosebire dintre văzul ochiului comun şi al celui transcenden-
tal se observă la prima coborâre  a luceafărului. Eminescu descrie 
eonul de sus ca fi ind „mort de nemurire” - tot von Unsterblichkeit, 
după expresia nietzscheană – „Iar umbra feţei străvezii/ E albă ca 
de ceară./ Un mort frumos cu ochii vii/ Ce scânteie ’n afară”. De-
scrie transfi gurarea – starea de dincolo a luceafărului, a lui Hype-
rion, a geniului, în  raport cu lumea omului, stare care ia naştere în 
contactul cu lumea de jos. În schimb, în contrast, fi icei pământului 
nu îi este accesibilă această viziune; ea îl vede pe luceafăr ca fi ind 
un mort : „Străin la vorbă şi la port/ Luceşti fără de viaţă. Căci eu 
sunt vie, tu eşti mort/ Şi ochiul tău mă ’ngheaţă”.

*
 Cu un al treilea ochi gânditorii presocratici au instituit pri-

mele deschideri fi lozofi ce, au întemeiat adevărurile fundamentale 
ale gândirii - reluate apoi de întreaga istorie a fi lozofi ei europene, 
începând cu Platon care efectuează prima lor sinteză. 

 Câteva exemple. Heraclit afi rmă că viaţa este o moarte 
vie, repetată de la clipă la clipă, astfel că „toţi ne trăim propria 
moarte”, că fi rea îi este omului propriul daimon, iar gândurile omu-
lui sunt simple jocuri de copii; de asemenea, că armonia invizibilă 
este superioară celei vizibile; Platon reia această idee şi concepe lu-
mea umană a formelor, muritoare, ca fi ind o copie a unor arhetipuri 
eterne din empireu. El inversează astfel sensul unui proces iniţiat 
încă de omul din începuturi care proiectează în ideal modele exis-
tenţiale supreme. Empedocle defi neşte istoria omului : o luptă între 
iubire şi ură, fi ecare având ciclic perioade de dominare. Platon (în 
Ion) reia de la Democrit ideea că inspiraţia poetului este sufl u di-
vin, idee reluată apoi, între alţii,  de Hölderlin, de Eminescu. Şi tot 
Democrit este cel dintâi care afi rmă că educaţia, poetică în primul 
rând,  creează omului o a doua natură. Das Ding an sich „(lucrul 
în sine”) din Critica raţiunii pure kantiene îşi are originea în  ideea 
lui Democrit : „În realitate noi nu ştim nimic, pentru că adevărul se 
afl ă în adâncul abisului”… „Căci naturii îi place să se ferească de 
ochii noştri”, afi rmase mai înainte Heraclit. 

Cuvântul lui Eckhart : „Există o inimă a intelectului” a fost 
precedat de cel al lui Empedocle : „Căci sângele care afl uează în 
jurul inimii este propriu zis gândirea”. Or, toate aceste  adevăruri 
prime au fost văzute de gânditori poeţi, căci, precum se ştie, pre-
socraticii şi-au scris operele în versuri, iar stilul, mai ales la Em-
pedocle şi Parmenide, are loc în entuziasm (= a fi  în Dumnezeu) 
şi uimire (căci mirarea este începutul fi lozofi ei, va afi rma Platon).  

Tratatul despre sublim a lui (pseudo)Cassius Longinus este o des-
chidere crucială privind suprema valoare estetică. Nici o concepţie 
ulterioară nu a depăşit  acea viziune primă. Recent s-a afi rmat  că 
sublimul constituie o energie care ar putea metamorfoza fi inţa uma-
nă făcând-o „mai profundă, mai magnifi că”. 

 Indienii au aşezat mai sus de Brahma, creatorul lumii em-
pirice (în conlucrare cu Maya, destructivă), pe Brahman, pentru a 
salva principiul absolutului valoric. De partea Europei, Magister 
Eckhart cu ochi transcendental a conceput o supraentitate divină 
- Deitate (Gottheit), afl ată mai sus de Dumnezeu (Gott), deci care 
nu se contaminează de crearea lumii umane cu nereuşitele ei. Şi 
tot el afi rmă că omul poate crea pe Dumnezeu (concepţie care va 
fi  reluată la Jakob Böhme). Cum asemenea viziune venea în to-
tală contradicţie cu concepţia universal admisă până la el privind  
raportul om-Dumnezeu, Eckhart previne: „Cei aleşi vor înţelege, 
ceilalţi vor trebui să creadă”. Această afi rmaţie ea însăşi este un 
adevăr unic, vorbind despre imposibilitatea ochiului comun de a 
întrezări ceea ce vede un al treilea ochi.

 Pentru Giordano Bruno libertatea metafi zică radicală în-
semnează zborul infi nit al intelectului „eroic”, care nu se opreşte 
niciodată, pentru că orice oprire însemnează limitare, însuşi abso-
lutul este oprire. Şi Eminescu afi rmă că „absolutul este frate cu 
moartea”, aşa încât poetul a fost nemulţumit de fi nalul din Luceafă-
rul şi intenţiona „să-i înalţe cu mult sfârşitul à la Giordano Bruno”. 
Deci în sensul întrevăzut de ochiul transcendental al fi lozofului-
poet italian.

 Cu un ochi transcendental, a sculptat autorul reginei Ne-
fertiti, acea expresie transfi gurată, unică în arta tridimensională,  
care pare a spune: „Nimeni nu poate vedea ceea ce văd eu dincolo”; 
sau expresia, de asemenea unică,  inimitabilă a  Giocondei: conşti-
inţa de a fi  o taină lăuntrică în marea taină universală.

 Cu un ochi transcendental a văzut autorul anonim al bala-
dei Mioriţa moartea ca pe o nuntă de înveşnicire cu întreaga natură, 
o apoteoză feerică transvaluată mitic.

 Poemele lui Hölderlin se afl ă pe crestele gândirii pe care 
nu le părăseşte niciodată. Prin excelenţă, tot ce el a scris - sub sem-
nul sublimului - la cea mai înaltă tensiune a intelectului, a fost văzut 
cu un ochi transcendental. Cel de „al treilea ochi” atribuit de poet 
lui Oedip în fi nalul poemul In lieblicher Blaue,  este de fapt ochiul 
lui Hölderlin. Cu ochiul său transcendental a văzut Hölderlin „o 
lumină fi lozofi că” la fereastra sa. Că viziunea autorului Imnurilor 
se afl ă pe un plan de transcendalitate difi cil de întrevăzut, se re-
fl ectă în afi rmaţia lui Heidegger potrivit căreia, după două veacuri,  
germanii nu sunt încă pregătiţi să-l înţeleagă pe Hölderlin. Analog, 
nici românii, nu sunt pregătiţi să-l înţelegem integral pe Eminescu. 
Dovadă criticile aberante sau confuze, până la negare.

 Cu un ochi transcendental a văzut Amenofi s IV, Akhe-
naton, că toţi oamenii sunt egali în faţa unui Dumnezeu universal 
unic, transzoomorf. Prin un al treilea ochi a introdus Socrate raţiu-
nea în circuitul valorilor supreme, iar Iisus iubirea – universal dă-
ruită.  Ochiul transcendental al lui Buddha a văzut că esenţa lumii 
umane (dar şi divine) este suferinţa şi că mântuirea de suferinţă 
trebuie să fi e scopul omului. După o lungă istorie de fi lozofi e sis-
tematică, Nietzsche sparge formulele şi creează gândirea înaripată 
-  aforistică şi poetică. 

 Cu un ochi care priveşte într-un dincolo al lucrurilor eter-
ne au compus înainte de toate Bach, Mozart, Beethoven. Această 
triadă a văzut că – aparent paradoxal - armonia, fi nitudinea cea mai 
perfectă, dezvoltă puterea magică de a elibera spre infi nit sufl etul, 
spiritul:  un infi nit al armonizării cosmice prin dizolvarea în ine-
fabil.   În lipsa acestui ochi stă inefi cienţa eliberatoare a muzicii 
„moderne” a disonanţelor, a stridenţelor, care închid sufl etul într-o 
ţesătură sonoră confuză inextricabilă. Miracolul muzicii este unul 
din cele mai difi cil de înţeles.

George POPA
George POPA Ochiul transcendental

Mergând din creastă în creastă.
Empedocle

 Se observă că marile mutaţii în istoria spirituală şi so-
cială este efectuată de asemenea vizionari. Şi se mai observă că 
acei care au efectuat asemenea mutaţii sunt uneori eliminaţi fi e de 
către iraţionalitatea oamenilor, precum Akhenaton, Socrate, Iisus, 
Giordano Bruno, fi e, ceea ce pare foarte straniu, de către iraţio-
nalitatea naturii, aşa cum s-a întâmplat cu Hölderlin, Eminescu, 
Nietzsche. Natura jertfeşte?  Dar oare „nebunia” unor asemenea 
genii este chiar închidere ? Explicaţii medicale s-au imaginat şi se 
mai  pot imagina multe, mai largi ori mai strâmte, mai verosimile, 
mai aberante. 

Se poate însă gândi şi altfel, plecând de la o realitate fun-
damentală : Hölderlin, Eminescu, Nietzsche s-au mişcat în zona 
extremă a simţirii şi cugetării – in extasis mentis. Tensiunea demă-
surată a unui intelect eroic, de care vorbea Giordano Bruno, acele 
„fulguraţii intelectuale” din viziunea lui Eminescu, au suit atât de 
înalt, atât de departe, încât este ca şi cum a fost pierdut drumul 
înapoi ? Sau, cunoscând starea ultimă, acea “nelume” dincolo de 
a fi  şi a nu fi , intuită de Eminescu, fi inţa empirică s-a dizolvat în 
ea, în transa revelaţiilor ? Ori, ca să  împăcăm şi medicina, efor-
tul-limită al minţii a depăşit capacităţile biologice ale substanţei 
cerebrale ? 

Jaspers afi rmă că „nebunia” lui Hölderlin „deschidea fe-
reastra spre Absolut”- un dincolo indefi nisabil.  Betina von Arnim 
scria despre unele din poeziile sale din acea perioadă:´”Au ceva 
bulversant, adevărul inimii şi al poeziei care străpunge ceaţa raţi-
unii asemenea soarelui toamna.” Vedeau dincolo de raţionalitate. 
Pentru că, afi rmă Rimbaud, “Palida noastă raţiune ne ascunde 
infi nitul.” Tâmplarul Zimmer spunea despre Hölderlin, pe care l-a 
găzduit pe malul Neckarului timp de 37 de ani de penumbră a 
minţii:  „nu  e nebun, ştie prea multe”. De altfel,  poeziile din 
acea perioadă sunt de o profunzime uneori greu de dezlegat. Poe-
tul însuşi o spune în misterioase fragmente : „Din Dumnezeu iese 
opera mea…Atotputernicie e ceea ce creează Fiul nopţii”. 

Totul este lăuntric
Asta separă
Aşa este  apărat poetul

Temerarule ! ai vrea  faţă în faţă
  Să-i vezi sufl etul
 Te-ai ruina în fl ăcări.
   *
 Marile mutaţii în istoria spirituală a omenirii au avut loc 

prin văzul unor aleşi, dincolo de aparenţa cotidiană accesibilă 
ochiului comun. Dar acum nici o ruptură de nivel nu se mai pro-
duce, nici o radicală deschidere valorică. Dimpotrivă, de un secol 
se succed cu mare rapiditate o avalanşă de isme gălăgioase care se 
pretind inovatoare. În realitate, nu este vorba de viziuni ale unor 
noi deschideri creatoare, afi rmatoare ale omului, ale existenţei pe 
planuri superioare neîntrevăzute încă, ci o luptă acerbă a destruc-
tivului în sine împotriva aşezărilor armonioase ale vieţii. Epocă 
a confuziei, a fragmentarismului şi disoluţiei. Desfi gurativul a 
năpădit nu numai pictura şi sculptura, dar şi muzica, literatura, 
fi lozofi a – întreaga cultură. 

 Numai că, aşa cum s-a întâmplat cu marile schimbări din 
istoria omului, un asemenea gol, asemenea stare negativă, cu cât 
se accentuează, cu atât devine o mai puternică energie care chea-
mă prin contrast comutarea axiologică : izbucnirea unei afi rmaţii, 
a unei pozitivităţii a vieţii, a existenţei în general, o reînnoire su-
perioară radicală, al cărei chip nu-l putem prevedea. Cheamă un 
ochi transcendental.
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tul construindu-se pe coordonatele date de sim-
bolurile expresioniste. Piesele blagiene concen-
trează confl icte multiple, confl ictul principal 
fi ind întotdeauna însoţit de confl icte secundare 
şi se oglindeşte succesiv în conştiinţa tuturor 
personajelor. Această confi guraţie conferă, în 
cele din urmă, o iradiaţie specifi că compoziţiei 
pieselor blagiene deoarece în cazul lor accentul 
cade decisiv pe dilematica interioară a eroului, 
iar confl ictul, intriga, deznodământul, se păs-
trează aici riguros. 

Dincolo de interpretările virtuale, tea-
trul lui Blaga este un teatru al confl ictelor de 
idei. Octav Şuluţiu şi Petre Manoliu sunt prin-
tre primii care observă apartenenţa dramaturgi-
ei blagiene la teatrul de idei. Mircea Braga îl 
numeşte chiar „unicul teatru artistic din litera-
tura noastră”19. Desigur, Lucian Blaga se baza 
pe o viziune antropologică, dar modalitatea de 
a exprima artistic aparţine tehnicilor moder-
ne, expresionismul luând o accepţiune proprie 
în teatrul său. Teatrul de idei a lui Blaga este 
prin natura lui un teatru al extazului. Elementul 
dramatic îl constituie tăcerea prin care autorul 
accentuează misterul şi subliniază gravitatea 
textului asemenea altor dramaturgi precum 
Harold Pinter (în The Caretaker). Freudismul 
şi ibsenismul sunt cele două limite între care 
se manifestă viziunea sa dramatică, dar înglo-
bate matricei expresioniste. În expresionism 
Blaga a văzut un mijloc efi cient de îmbogăţire 
a registrului afectiv şi expresiv. Prin mijloacele 
teatrului de idei, vechiul lăcaş al iluziilor de-
vine un lăcaş al experienţelor. Intenţia sa este 
să cedeze specifi cul spiritual şi temperamental 
al poetului20, să treacă de la neoromantism la 
expresionism, de la expresionism la ibsenia-
nism. Combinaţiile sunt dintre cele mai diverse 
şi majoritatea demersurilor nu pot ocoli proble-
ma expresionismului luată ad litteram. Criticii 
români consacră puţine rânduri raportului cu 

19 Mircea Braga, Dramaturgia blagiană sau triumful 
artistului, în „Steaua”, an. XIX, nr.3, martie 1968, pp. 6-12.
20 Lucian Blaga, Încercări fi losofi ce, Bucureşti, Edit. Facla, 
1977, p. 190.

expresionismul în teatrul lui Blaga. Ei încearcă 
să legitimeze mai întâi universalitatea şi în al 
doilea rând originalitatea dramaturgiei blagie-
ne. Să nu uităm însă că Lucian Blaga se afl ă 
în căutarea misterului în teatru, căutare comună 
teatrului nou. În ceea ce priveşte originalitatea 
sa, toţi intuiesc corect şi îl plasează în vecină-
tatea expresionismului dramatic.  În concluzie, 
teatrul lui Blaga a înnoit estetic teatrul interbe-
lic prin mutarea semnifi cativă a accentului de 
pe strictul determinism al faptelor pe drama 
ideatică, petrecută la nivelul conştiinţei umane 
şi receptată de autor ca o luptă a conştientului 
cu iraţionalul. Concepută şi realizată pe dura-
ta unui sfert de veac (1920-1945), dramaturgia 
blagiană are ca punct de plecare atât folclorul 
românesc, cât şi motive creştine reactualizate, 
alături de cele istorice integrate unei perspec-
tive universale. Structura inedită a teatrului 
blagian este infl uenţată îndeosebi de expresio-
nism, prin raportarea artistului la categoria cos-
micului, a iluminatului şi a iraţionalului, prin 
interiorizarea trăirilor, prin refuzarea elementu-
lui tipic în favoarea simbolului.  Odată cu este-
tica expresionistă, Blaga redescoperă mitologia 
şi practicile magice, misterele medievale în 
tradiţie bizantin-creştină, personalităţi umane 
proiectate la dimensiunile fabulosului folcloric. 
Teatrul său este afl at la antipodul lui Caragiale 
ca formulă dramatică în sensul în care tragedia 
se afl ă la antipodul comediei. El are nevoie de 
un public care să surprindă poezia, să intre cu 
uşurinţă în dialectica ascunsă, să participe la re-
prezentare. Nu poate fi  jucat în chip naturalist 
cu rutina actoricească a dramelor burgheze. E 
nevoie de un joc nou şi un stil nou.

Teatrul lui Blaga explorează în tehnica 
expresionistă miturile locale. Filosofi a lui e o 
mitologie. Demiurgul său e Marele Anonim 
cu vocaţia creaţiei, iar omul există în orizontul 
misterului într-un regim de minus-cunoaştere, 
cu năzuinţa specifi că pentru el de a-şi revela 
acest mister prin plăsmuiri de natură mitică, re-
ligioasă, metafi zică. Raportat la aceste catego-
rii, spaţiul nostru spiritual e ondulat asemenea 

ritmului trohaic determinat de plai, compus din 
deal-vale, ceea ce Blaga numeşte spaţiu miori-
tic.21  Teatrul lui Lucian Blaga oscilează între 
mit şi istorie, între aspiraţia spre absolut şi des-
tinul istoric real, între universalismul ontologic 
al omului şi relativismul său axiologic. Toate 
piesele sale poartă pecetea expresionistă meta-
fi zică. Expresionismul se manifestă la mai mul-
te niveluri: al personajului, al cadrului scenic, 
al discursului dramatic. Piesele sale fug de de-
numirile obişnuite, ele vor să fi e mistere, jocuri 
dramatice, pantomime. Personajele evită indi-
vidualizarea, rămânând la condiţia lor pur ca-
tegorială, adică: un moşneag, un băiat, o babă, 
nişte zidari, desemnaţi doar prin specifi carea 
întâiul, al doilea, al treilea. Avram Iancu, fi inţă 
istorică, este înlocuită cu una mitică. Căpetenia 
moţilor în revoluţia din 1848 e o pasăre care a 
luat temporar înfăţişare omenească, iar miraco-
lul are loc într-o geografi e montană de basm.

Ţinuta expresionistă a lui Blaga este 
asigurată de schematismul personajelor, tre-
cerea de la detaliu la esenţial, literalitatea dra-
melor sale, lirismul debordant, mitologismul, 
caricaturizarea gesturilor, confl ictele ce se des-
făşoară nu între indivizi, ci între duhuri ale vie-
ţii şi principii cosmice.  Calităţile pieselor bla-
giene sunt libertatea imaginativă şi creatoare, 
sufl ul universal, orizontul vast cultural pe ca-
re-l activează în imaginarul receptorului-inter-
pret, fi e el regizor, spectator sau cititor. Creaţia 
teatral-dramatică a sa a infl uenţat drama atât ca 
înnoire a structurii, cât şi ca mod de concepere 
a universului dramatic, a confl ictului, a intri-
gii, confi gurării personajului în toate nivelele 
sale. El este un model  în temeritatea afi rmării 
originalităţii, în punerea la îndoială a tuturor 
dogmelor, în pulverizarea prejudecăţilor este-
tice şi literare, în afi rmarea liberă a inovaţiei, 
a asocierilor insolite şi a gândirii neîncorseta-
te. Imaginea existenţei şi a lumii rămâne de un 
cosmicism intact.22 

21 Al. Piru, Istoria literaturii române, Bucureşti, Editura 
Grai şi sufl et, 2001, pp.238-239.
22 Cornel Moraru, op. cit., p. 12.

Lucian Blaga este printre puţinele per-
sonalităţi care şi-au proiectat cu stăruinţă bio-
grafi a în zariştea mitului, interpretând-o cu o 
statornicie ca pe o taină a fi rii. El a sperat spre 
o înţelegere cât mai apropiată de adevăr a omu-
lui înscriind în literatura noastră un capitol al 
infl uenţei nietzscheene, vibrând cu fi losoful din 
naşterea tragediei şi cu noua învăţătura profeti-
că a lui Zarathustra, dănţuitorul. Existenţa scri-
itorului rămâne într-un timp trecut, în timp ce 
opera sa intră într-un prezent continuu. 

Atracţia deosebită pe care teatrul o are 
pentru Blaga e atracţia vieţii. El este primul 
scriitor român care proclamă supremaţia poe-
ticului în teatru. Faţă de alţi creatori, el e con-
ştient de faptul că îmbinarea dintre real şi ireal 
constituie o dramă în sine. Acest lucru deschide 
în teatrul lui Blaga perspectiva unei vieţi inten-
se, tragice, pentru că mitul este o prelungire a 
vieţii omului pe dimensiunea eternităţii simţită 
ca o realitate de cel ce se proiectează pe sine 
însuşi în centrul lumii.23 Cel mai original fi lon 
al expresionismului rămâne în literatura noas-
tră drama mitică, excelând în geniul blagian. 
Personalitatea sa este mai mult decât un curent 
sau o mişcare.24 

Lucian Blaga reprezintă cazul unic din 
literatura română, când un mare scriitor a fost 
dublat de un mare gânditor, care şi-a elaborat 
un sistem fi losofi c coerent. Teatrul său este un 
teatru de idei, dar nu în sensul de demonstraţie 
fi losofi că, ci în sensul de demonstraţie dramati-
că a unei idei care exprimă sensurile adânci ale 
existenţei omului. E o tendinţă de maturizare 
a culturii româneşti într-o perioadă decisivă a 
integrării ei în cultura europeană. Blaga devine 
cel mai interiorizat şi cel mai puţin contempla-
tiv dintre dramaturgii români ai secolului XX 
pe care scena românească nu i-a descoperit 
încă.    

23 Dragoş Protopopescu, Lucian Blaga şi mitul dramatic, în 
„Gândirea”, nr. 8, pp. 330-333.
24  Mircea Vaida, Lucian Blaga. Afi nităţi şi izvoare, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1975, p. 111. 
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A venit încă o vacanţa de iarnă şi şcoala se 
golea iarăşi. Pedagogul Petcu  făcea lista cu bursierii 
şi refugiaţii ce rămâneau  în internat pe parcursul 
întregei vacanţe. Erau peste 40.  „Sunteţi de-o clasă” 
, a observat el când i-a adunat pe toţi în sala de mese, 
acuma goală, să le spună unde vor fi  cazaţi şi cum vor 
mânca  în zilele următoare.

-Băieţi, sunteţi mulţi cei care n-aveţi unde merge 
şi veţi petrece sărbătorile de iarnă aici. Din nenorocire 
sunt vremuri grele. E război şi sunt multe lipsuri. De de 
pe front ne vin nu numai răniţi dar şi veşti tot mai rele. 
Aţi auzit şi voi că  o mare parte din armata română, 
care luptă împotriva bolşevismului, este încercuită la 
Stalingrad, pe o iarnă cu ger năpraznic. Câţi dintre 
ostaşii noştri vor fi  murit de foame şi ger, mai mult decât 
de glonţ! Sunt vremuri grele, băieţi!.Tot mai grele.

Dar să revin: veţi fi  cazaţi în clădirile din curte, 
mai înghesuiţi, unde este şi infi rmeria. Veţi primi 
zilnic hrană rece, dar şi pâine,  brutăria urmând să 
funcţioneze, întrucât toţi domnii profesori primesc 
pâinea de la şcoală. Asta-i situaţia! Pe piaţă pâinea e 
rară şi foarte scumpă. Şi lemne primesc toţi şi tot de 
la şcoală. Că din altă parte n-au cum. Ei, de aici şi 
nişte sarcini pentru voi. Unii veţi lua parte la curăţenia 
internatului şi a sălilor de clasă. Alţii veţi merge la 
fermă, la Vădeni, cu domnul agronom, că zice că sunt 
multe lucrări pregătitoare pentru primăvară. Cei care 
cunosc adresele domnilor profesori  le veţi transporta  
pâinea şi lemnele de foc.

Sântion a fost mândru  că  a primit  în grijă 
şapte adrese,  pe care le cunoştea din anul trecut: trei 
mai îndepărtate, la  familiile  Manolescu, Bantu şi 
Peteanu, şi patru mai aproape de şcoală, la  familiile 
Crăciunescu, Cristovici, Vâlcu şi Daimaca. La familia 
profesorului Mihai Peteanu mergea  mai des, fi ind şi 
ei refugiaţi din Ardeal, iar ca elev „practicant»  se juca 
uneori  cu cei doi copii de vîrstă preşcolară şi le spunea 
poveşti. Şi la familia profesorului Nicolae Bantu, 
unde erau trei copii, ceva mai mărişori, îşi exersa  
aptitudinile de povestitor. Dar cu  emoţie aştepta s-o 
vadă pe fata profesorului Daimaca,  pe care o observase 
de mai multe ori, de la distanţă,  însoţită de un frumos 
câine ciobănesc, lângă care  părea  mică şi neajutorată, 
când o trăgea  de cureluşa pe care  o ţinea în mâna 
dreaptă, că-ţi venea să mergi s-o ajuţi, să stăpânească 
„fi ara». „Odată chiar o să-ncerc, când câinele va fi  mai 
neastâpărat, îşi propusese Ionică în gând, că doar eu 
ştiu vorbi cu câinii, de când eram ciobănaş”. Dar n-a 
avut curajul.

 Casa profesorului Daimaca era destul de 
aproape de şcoală, gard în gard cu  a familiei Vâlcu, pe 
drumul spre gară, aşa că bursierul s-a gândit să încarce 
o sanie cu lemne, cât poate pune mai mult, şi să ducă la 
ambele familii. A intrat mai întâi la domnul Vâlcu, că 
ştia cum să deschidă portiţa. A descărcat jumătate din 
lemne şi le-a aşezat sub un şopron. Zgomotul a făcut-o 
pe  doamna Daimaca  să iasă din bucătăria casei de 
alături.

-Domnule normalist, vii şi la noi? l-a întrebat 
pe Ionică, pe care-l mai văzuse trebăluind prin curtea 
familiei Vâlcu.

-Imediat, doamnă, numai să-mi deschideţi 
poarta şi să fi e legat câinele. Intrarea în casa Daimaca 
era prin faţă, pe o scară monumentală încadrată de 
stâlpi din piatră cioplită, ce susţineau un fronton  în 
întregime sculptat. Scara se termina cu un antreu, de 
unde se intra în casă printr-o mare uşă de stejar ţintuită 
în fi er forjat.. Ionică, după ce-a intrat în  curte, s-a oprit 
câteva clipe, admirând îndeaproape impozanta faţadă 
a casei. Doamna Daimaca a venit şi l-a îndrumat să 
ocolească, până în spatele casei, unde a clădit lemnele 
sub streaşină.  

-Să nu te temi de Hector al nostru! E un câine  
blând şi destul de bătrân. N-a muşcat pe nimeni, aşa că 
să nu-ţi fi e frică. Când mai vii la noi, poţi intra în curte 
liniştit, l-a încurajat doamna. Dar acuma te rog să intri 
în bucătărie, să te servesc cu ceva. Ionică a intrat cu un 
braţ de lemne dintre cele pe care le mărunţise, crăpând 
un mare buştean. Le-a aşezat între soba de gătit şi coşul 
de fum şi, după ce s-a spălat pe mâini, s-a aşezat pe un 
scaun lângă masa  din bucătărie.

-Stiu că eşti dintre elevii ce rămân în vacanţe la 
internat şi n-aveţi parte de sărbători în familie. Fiindcă 
eşti bursier, da?  Ei, uite, eu te rog să vii cât mai des 
pe la noi în aceste zile, că am să te servesc cu toate 
bunătăţile pe care le au   alţi copiii. Că noi n-avem decât 
o singură fată, pe  Aurora,  în clasa a VIII-a la Liceul 
„Ecaterina Teodoroiu”. Tu în ce clasă eşti la Normală?.

-Sunt pe-a şasea, doamnă.
-A, eşti ceva mai mic decât Aurora noastră.  Dar 

câţi ani ai?

-Am împlinit şaptesprezece.
-O, numai cu un an şi ceva mai mic, decât Aura, 

că ea abia a  împlinit optsprezece. 
Ai putea să-i fi i ca un frate,  a continuat gazda. 

S-o scoţi la plimbare, s-o păzeşti de toate cele, că noi 
aşa  de mult ne-am fi  dorit să avem  şi un băiat.  Ionică 
s-a încălzit şi de ceaiul oferit de doamna Daimaca, dar 
şi de visul ce începea să-i încolţescă în minte. Cum, să 
am eu ocazia să mă plimb cu fata profesorului Daimaca, 
pe care o admir de atâta timp, de la distanţă?! Poate oi fi  
adormit la căldurica asta, după cât frig am răbdat şi am 
început să  visez.. Da ce vis! Oare  o să  ţină?

-Uite, băiete, sau cum ai spus că te cheamă, Ion, 
da? Ionică, te rog să te serveşti şi să mănânci toate 
prăjiturile şi cozonacul ce ţi l-am pus pe masă, că la 
şcoală ştiu că n-au de unde să vă dea. Până atunci stai 
aici, că eu urc în birou la domnul profesor, cu ceva 
treabă.

Toropit de căldură şi-ndopat cu bunătăţi, 
bursierul moţăia şi visa când azi o chemare:

-Hei, e cineva în bucătărie? Îmi aduce cineva şi 
mie nişte apă?

Oare cine poate fi , că doamna nu e, s-a trezit 
brusc din visare Ionică. Sigur e fata, e domnişoara, e 
Aurora. Aş putea s-o văd, în sfârşit, şi aş putea chiar 
s-o servesc cu ceva.

-Sunt eu, elevul ce aduce lemnele, domnişoară, 
sărut-mâna, prinde el curaj deschizînd uşa dintre 
bucătărie şi sufragerie. 

-Da, ai adus lemnele? Atunci vezi că pe plită 
este o cană cu apă pusă la încălzit. Te rog s-o aduci şi 
să-mi torni în lighean! 

Ionică a  sărit ca la comandă, a înşfăcat cana cu 
apă, a înfăşurat-o într-un prosop şi s-a grăbit să execute 
„ordinul», cum învăţase la premilitărie. Dar cine şi de 
unde vorbea? Pe un scaun vede o mogâldeaţă, aplecată 
peste un lighean în care-şi ţinea picioarele. Cu capul 
aplecat pe genunchi, „mogâldeaţa» era acoperită de 
bogăţia pletelor ce curgeau peste capotul în care era 
înfăşurată persoana ce aştepta apa.  Ionică îngenunche 
în faţa scaunului în care i se părea că tronează o prinţesă. 
Deodată, fata se îndreptă, aruncându-şi pletele pe spate, 
lăsând să i se vadă faţa cu  doi ochi zâmbind ironic.

-Măi, da repede venişi. Ia toarnă puţină apă 
caldă în lighean. Da vezi, să nu mă opăreşti!

-Nu, domnişoară, am să pun numai cât trebuie.
-Şi de unde ştii tu… cât trebuie?
-Păi, vă pun numai câte puţin şi tot aşa până se 

face caldă toată apa. Aşa şi făcea, şi se uita, căutând să 
surprindă un zâmbet încurajator.

-Ei, da unde te uiţi, elevule? Vezi că torni apa pe 
covor. Ce, ţi s-au lipit ochii de genunchii mei? N-ai mai 
văzut picioare de fată? Ce te holbezi aşa?

 -Nu, domnişoară, se bâlbăi elevul. Aşa mi-a 
zis, „elevule», cu dispreţ. Nu, da pare că sunt două bile 
de fi ldeş.

 -Cine, mă, genuchii mei? Că-i fi  văzut undeva 
asemenea bile de fi ldeş.

 -Da, la o masă de biliard. Şi erau aşa rotunde şi 
strălucitoare ca genuchii dumneavoastră.

 -Şi-acuma ţi-ai mutat ochii pe claia mea de 
păr? Nu te uita! Că vezi că-s nepieptănată.

 -Nu-i claie, domnişoară. Da să ştiţi că vara, 
clăile de grâu  de pe hotar au aceeaşi culoare aurie ca 
şi părul dumneavoastră. Nu vă supăraţi că-l admir, că-l 
văd pentru prima oară aşa lung, în şuviţe. Parcă ar fi  un 
râu din fi re de aur. Cum am putut fi  aşa de îndrăzneţ, 
de nesocotit?  îşi reproşa  în gând... Se va supăra şi-o 
să mă dea afară, de n-o să mă mai primească nici cu 
lemnele de foc. Am stricat tot, se lamenta normalistul.

 -Ia stai, amice! Aha, mi-a zis „amice», ironic, 
pe trei silabe: a-mi-ce. Cu dispreţ, s-a speriat elevul. E 
şi mai rău.

 -Am zis să te opreşti cu ditirambele tale de poet 
necopt, şi să te-ntreb ceva. Ia să-mi spui: cine a scris 
poezioarele ce le găseam câteodată în cutia poştală? Nu 
cumva tocmai tu? Să vedem dacă recunoşti una:

Soare, poţi tu să ghiceşti
În al buclelor tezaur,
 Care-i fi rul ei de păr,
Care-i raza ta de aur?

Ionică a rămas năuc, după ce fata a recitat rar şi 
zâmbind ironic, versuri numai de el ştiute... Cu gura 
uscată, a rămas mut.

-Mă, „normalistule”, deci tu faci pe poetul cu 
mine şi nici măcar n-ai curajul să semnezi? Sigur, o fi  un 
plagiat, cum fac toţi începătorii. Corigenţa, repetenţia 
te aşteaptă, dacă afl ă tata, continuă  cu acelaş zâmbet, 
şi căutând să pară cât mai ameninţătoare. Ştii cât e de 
sever, mai ales cu cei ce-şi pierd vremea compunând 

poezii? l-a speriat  pe  cel ce rămăsese stană de piatră 
în faţa ei. Dar nu s-a speriat de tot, ştiind că nu-l are  la 
clasă pe  profesor.

-Acuma, hai, du-te, nu sta aşa cu limba-n gură. 
Du-te şi plimbă câinele, te rog ! Nu vezi că eu am 
treabă, că trebuie să-mi fac pedichiura?

 Când s-a văzut afară, a răsufl at uşurat şi nu ştia 
dacă i-a mulţumit, măcar în gînd, pentru că l-a eliberat, 
fără să fi e pedepsit. Oare m-a dat afară? Nu, că mi-a zis 
„te rog”! Hector lătra  bucuros că cineva  îi dă atenţie. 
Parcă l-ar fi  cunoscut, când s-a supus să fi e legat cu 
lesa. A plecat cu el pe stradă, cu capul plin de gânduri. 
Păi, da! Mă putea pedepsi pentru îndrăzneală. Că una 
e să visezi la o fată şi alta s-o deranjezi cu poezii, cu 
scrisori. Eu credeam c-o cheamă Sabina, şi când colo 
e Aurora. Da, mare curaj! Ce curaj? O prostie, asta am 
făcut. Când veneam de la fermă, de la Vădeni, am pus 
în poştă acele bileţele. Da nu le-am semnat, gândind 
că niciodată nu voi da ochii cu ea. Şi uite ce-am păţit! 
Sigur s-a simţit jignită. Păi nu mi-a zis: „normalistule”? 
Ca să văd diferenţa faţă de o „liceistă”? Adică, lungul 
nasului, băiete! Dar dacă nu e chiar aşa de supărată? se 
încuraja singur. Şi numai se face. Că la plecare parcă 
a zâmbit puţin. Da, dar ironic. Am să vin şi mâine cu 
lemne, cu o sanie încărcată şi poate c-am s-o mai văd o 
dată, a sperat normalistul, după ce a adus câinele şi l-a 
predat doamnei Daimaca.

 A doua zi după ce a transportat lemnele la două 
din adresele mai departe de şcoală, către amiază a ajuns 
şi la casa Daimaca, cu o sanie încărcată până la refuz. A 
intrat în curte, acuma sigur pe el, iar câinele l-a primit 
dând din coadă, aşteptând să fi e iar scos  la plimbare. 
Doamna Daimaca l-a auzit trebăluind la aranjarea 
lemnelor sub streaşina casei şi l-a poftit  în bucutărie.

-Să vii, Ionică, să te odihneşti şi să te încălzeşti. 
Eu ţi-am pregătit deja un ceai fi erbinte şi o gustare. Şi 
după ce termini, să vii  să vezi cum împodobim pomul 
de Crăciun, că de mâine aşteptăm colindători.

 Ionică s-a grăbit cu gustarea, cât a putut de 
repede, gândind să profi te de invitaţie. Condus de 
doamna Daimaca, a intrat în sufrageria casei, o încăpere 
spaţioasă şi înaltă. În mijloc era aranjat un mare brad 
verde, care ajungea  până la tavan. În vârful unei scări, 
Aurora tocmai aranja turnuleţul şi globurile pe cele mai 
înalte ramuri. Lângă brad,  profesorul Daimaca o ajuta, 
înmânându-i  globurile pe care le cerea fata. Elevul 
Sântion, plin de emoţie l-a salutat pe cel ce-i fusese 
profesor în prima clasă de Normală şi pe care de atunci 
l-a văzut doar întâmplător, întrucât era profesor titular 
la Liceul „Tudor Vladimirescu”.

 -A, dumneata eşti bursierul de la Şcoala 
Normală,  cel care ne aduce lemnele de foc? Îţi 
mulţumesc, tinere, a spus profesorul schiţând un zâmbet 
încurajator. Am înţeles că eşti din Munţii Apuseni. 
Acolo îţi fi  având brazi peste tot, pe toţi munţii, cât vezi 
cu ochii. Aşa-i?

 -Da ,domnule profesor, de aceea la noi nu este 
acest obicei, de a tăia bradul şi de-a-l duce în casă, 
pentru a fi  împodobit. Moţii se mulţumesc cu podoaba 
lui naturală. Iarna, cu ramurile încărcăte de omăt.

 -Omăt? Aşa-i spuneţi la zăpadă? Nu-i ziceţi şi 
„nea”?

 -Şi omăt şi nea, domnule profesor. Dar „neaua” 
este covorul ce se aşterne în primele zile de iarnă, peste 
plai, ca o pătură. Atunci Moţii zic: „S-o aşterntu neaua 
peste Neteda, începe iarna”. Omăt rămâne să i se zică  
zăpezii adunate şi îngrămădită de vânturi, în straturi 
groase ce nu se topesc până târziu, vara.

 -Te-am întrebat, a continuat profesorul, întrucât 
la noi în familie şi bunicul şi tatăl meu, originari din 
Macedonia, numai, „nea” îi ziceu zăpezii. Ca şi la voi, 
în Munţii Apuseni. Acelaşi grai românesc, peste tot, a 
conchis profesorul Daimaca.

 Ei, dar ce zici de bradul nostru de care bănuiesc 
că te doare că-l vezi tăiat şi adus aici, la căldură?

 -Este foarte frumos, domnule profesor, şi aşa 
împodobit anunţă cu adevărat bucuria sărbătorilor. 
Iar domnişoara Aurora, acolo în vârf, cu braţele ce 
încojoară bradul... parcă-s aripile unei zâne.

 -Ei, tinere, vino cu picioarele pe pământ!. Nu-i 
nicio zână, doar o fetiţă iubitoare să-şi vadă bradul de 
Crăciun cât mai frumos împodobit. Caută să vezi ceea 
ce este, nu ce-ai dori tu să fi e!

            Na,  am  mai făcut o gafă... N-am 
putut să-mi ţin gura? îşi reproşa, în gând, ruşinat şi 
condamnându-se că iarăşi l-a furat entuziasmul. Nici 
nu m-am uitat dacă Aurora  a râs de prostia mea. Auzi, 
s-o compar cu o zână. Sigur, o comparaţie copilărească. 
Dar dacă…dacă nu s-o fi  supărat? Văzându-l pierdut, 
pleoştit, doamna Daimaca l-a scos din încurcătură, 
luându-l la bucătătrie.

-Să-ţi termini gustarea, copile. Şi nu-i fi  supărat 
de observaţia domnului profesor, că aşa-i dumnealui, 
mai cu ştiinţa, nu cu poezia, cum am auzit de la Aurora 
că te ocupi tu... Dar să ştii că a doua zi de Crăciun eşti 
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invitat la noi la masă.  În prima zi suntem la casa de la 
ţară, la Stăneşti. Te aşteptăm!

            Cum  voi trece  peste aceste două zile până 
când voi fi  la aceeaşi masă cu profesorul Daimaca,  se 
frământa bietul normalist, cu această bună doamnă, şi 
cu fata lor? Voi face faţă? Cum va trebui să mă port 
să nu fac   greşeli, să spun ce nu trebuie? Să râdă 
iarăşi, ironic, domnişoara Aurora: a-mi-ce ori e-le-vu-
le, că aşa m-a apelat când a vrut să fi e rea cu mine. 
Şi sigur va fi , că m-a pârât la doamna, că eu sunt cel 
cu poezioarele. Dar cu ce să mă-mbrac? Am o singură 
pereche de pantaloni. Dar am s-o calc, până va ieşi acea 
dungă pe care am văzut-o la domnul de franceză, Jean 
Dumitrescu. Şi vestonul? E de la uniformă, da-l spăl, îl 
calc, tot acolo, la infi rmerie. Cu ghetele e mai greu, că 
n-am decât această pereche de bocanci, cam vechi şi 
peteciţi. O  să cer împrumut de la vreun coleg o pereche 
de pantofi . 

 În ziua de Crăciun a fost prezent în corul de la 
Catedrală, condus de  profesorul de religie şi a cântat 
cu toată puterea, vocea lui de bariton contribuind la 
armonia răspunsurilor la Sfânta liturghie. La ieşirea din 
catedrală, dirijorul l-a chiar lăudat.

 -Sântion, cânţi cu sufl et, foarte bine, da mă mir 
de unde cunoşti aşa de bine mersul slujbei?

 -Dar, părinte profesor, sunt aceleaşi cântări ca 
la noi, numai că în loc de „Sfântul Duh» zicem „Sfântul 
spirit».

 -Ei, nu-i chiar acelaşi lucru. O să înţelegi când 
vei deveni ortodox!

 În ziua pe care a aşteptat-o cu înfrigurare şi 
teamă, s-a văzut primit la masă în marea sufragerie, 
alături de încă două perechi, soţi şi rude apropiate, după 
cât şi-a dat seama din conversaţie. Doamna Daimaca 
l-a prezentat musafi rilor, explicând prezenţa  lui la 
masa de sărbători:

 -Ştiţi, e un elev de la Normală, refugiat din 
Ardeal, şi cum n-are unde pleca, a rămas în vacanţă la 
şcoală. Aşa că noi l-am luat copil de sufl et, că tot mi-am 
dorit eu ca Aurora să aibă şi un frăţior.

Normalistul şi-a propus să tacă „mâlc», să se 
arate demn de a fi  considerat fratele Aurei. Răspundea 
scurt, numai când i se adresa cineva. S-a mai încurcat  
cu tacâmurile şi  cu atâtea feluri de mâncare, cum nu 
mai văzuse niciodată până atunci. S-a mai străduit  să 
nu soarbă zgomotos, să nu molfăie şi să nu vorbescă 
cu gura plină, privind tot timpul la severul profesor de 
matematică şi încercând să deducă din privirea acestuia 
eventuale dezaprobări. 

O singură dată i s-a părut că s-a cam deslănţuit, 
când o doamnă, alături de care era aşezat la masă, l-a 
întrebat despre „ţara lui”, aceea din munţii Ardealului.  
Când şi-a dat seama că s-a prea întins,  s-a oprit, 
observând că nu toată lumea era interesată. În schimb, 
a reţinut frânturi de discuţie legate de viitorul Aurorei, 
„acuma că termină liceul şi se va mărita», cum a zis 
una dintre mătuşile prezente. Şi iarăşi a fost adus cu 
picioarele pe pământ, cum i-a recomandat profesorul, 
mai mult decât de cafeaua servită la sfârşit.

  După masă, doamna Daimaca i-a propus 
Aurorei să iasă la plimbare.

 -Dar cu cine, mamă? Cu Hector, în ziua de 
Crăciun?.

 -De ce nu cu Ionică al nostru, ca şi cu un frate. 
Ce spui, Ionică?

 -Cu cea mai mare plăcere, doamna Daimaca, 
numai dacă Aurora mă primeşte, a răspuns cu mare 
grabă, şi  surprins de  propunere. Dar în gând: chiar ar 
fi  posibil?

  -Cum să nu! Eşti mare, eşti voinic cu un cap 
mai înalt  şi cine o să vă vadă o să vă admire. Nu  se  va  
lega  nimeni de voi.

 N-a trecut mult timp şi fata a şi apărut îmbrăcată 
într-o ţinută sportivă, cu pantaloni, un pulovăr sportiv, 
foarte colorat, fular în acelaş ton, pe cap o căciuliţă de 
lână sub care şi-a adunat tot părul.

 -Ei, domnule elev, gata? Cum, eşti numai în 
uniformă? Tu n-ai palton? Mamă, băiatul n-are palton! 
Să-i dăm unul de-al tatei, că tot are atâtea. 

 -Că bine zici, Aurora. Uite, am aici unul, mai 
vechi, adevărat, dar care cred că o să i se potrivească. 
Te rog să-l încerci, Ionică. Şi uite şi căciula care ţine 
de palton. Şi mănuşile, să nu le uiţi, l-a sfătuit ca o 
mamă. Ia să te văd! Bravo, parcă eşti domnul profesor, 
când era mai tânăr. O, da bine mai arătaţi amândoi, i-a 
admirat doamna Daimaca, conducându-i pe cei doi  
până la portiţă. Chiar ca un frate şi-o soră!

 Când au ajuns singuri în stradă, fata a luat 
iniţiativa:

 -Acuma, dacă tot suntem frate şi soră, după 
dorinţa mamei, să-mi dai voie, domnule elev, să te 
iau de braţ. Pe bietul bursier îl treceau toate căldurile  
nu  din cauza paltonului pe care-l purta stânjenit şi a 
căciulei ce-i venea mereu pe frunte, cât de înfi orarea, 
când mâna  fetei  se strecura sub braţul său.

- Cum să nu-ţi dau voie? Chiar te rog! M-am 
gândit că eu trebuia să-ţi cer pemisiunea, a îngăimat el 
o scuză.

- Lasă, lasă, nu te mai perpeli. Şi te rog să-mi 
spui pe nume, da? Aura, Aurora, cum îţi place şi cum îi 

place mamei, că văd că eşti protejatul ei. Dar să ştii că 
pe mine nu aşa mă cheamă. Iar glumeşte, sau se  joacă 
de mine, a cugetat Ionică,  surprins.  E plină de surprize 
domnişoara Aura. Cum s-o cheme altfel? S-o cheme 
Sabina? Dar nu, că am auzit şi pe doamna şi pe domnul 
profesor, cum i se adresează! ? Se joacă? S-o las să se 
joace, dacă-i place. S-o  iau în serios.  De ce să-i stric 
cheful, când mă simt onorat de a  fi  însoţitorul ei?

-Uite cum facem, frăţiorule, că de acuma 
aşa o să-ţi zic. Dar şi tu mie, surioară, nu? Coborâm 
pe la  biserica Sfânta Treime şi ajungem în şoseaua 
mare, pe care o ţinem până la Grădina publică. Ştii, la 
monumentele lui Brâncuşi. O să ne plimbăm pe digul 
Jiului, o să stăm puţin şi-o să tăcem la Masa Tăcerii şi ne 
oprim la Poarta Sărutului, unde se sărută îndrăgostiţii. 
Dar tu nu eşti îndrăgostit, nu-i aşa? 

 Doamne, ce-ntrebare? s-a cutremurat bietul 
încercând să articuleze dacă nu un răspuns, măcar un 
cuvânt. Ce să-i spun, să nu par caraghios? Că visez 
de atâta timp, că mă topesc când îmi dă o cât de mică 
atenţie, chiar şi-n glumă? Mai bine să tac. Că ne-a spus 
nouă domnul diriginte, că  tăcerea e de aur, vorba numai 
de argint. Dar acel proverb mai vechi: „Dacă tăceai, 
fi losof rămâneai?» Ia să-ncerc să fac pe fi losoful. 

- Da, să ştii că pe mine de fapt mă cheamă   
Constanţa. Daimaca Aurora Constanţa, aşa sunt trecută 
în catalogul clasei a opta de la Liceul „Ecaterina 
Teodoroiu”, la numărul zece, pe anul şcolar 1942-43.

- A, şi de aceea ai numai note de zece, a încercat 
normalistul să facă şi el „un spirit ...de glumă» după ce 
şi-a mai  revenit din uluială.

- Dar tu ştii ce-nseamnă să mă cheme aşa?  
Înseamnă să am şi eu o zi onomastică, cum au atâţia 
prieteni. O sărbătoare a numelui, de Constantin, 
Constanţa, Costel, Costică şi toată familia. Că în 
calendar nu dai de o sfântă cu numele de Aurora. Aşa-i? 
Spune tu, care am auzit de la tata că era cât p-aci să fi i 
repetent din cauza religiei şi că apoi te-ai pus pe studiu 
şi cunoşti toată istoria bisericii. E vorba de sărbătoare 
Sfi nţilor Împăraţi Constantin şi Elena, primul împărat 
roman care s-a creştinat, da? Ei, acuma o să pot vorbi şi 
eu, a gândit normalistul să arate ce ştie.

- La noi,  la români, stimată domnişoară Aurora 
Constanţa, şi s-a oprit când a văzut că ea îl priveşte 
cu atenţie,  nehotărât dacă să-i spună pe nume, Aurora, 
Constanţa.. .Sau chiar „dragă Aurora»? Nu, e riscant, 
e prea de vreme. A reluat pe un ton puţin didactic… 
La noi, la români, aceasta este o mare şi frumoasă 
sărbătoare de primăvară, când se urcă turmele şi 
cirezile la păşune pe munte, pe plai. Fiecare gospodărie 
trimite fi e un bunic, fi e un copil, care vor sta acolo toată 
vara, la sălaş, la colibă, şi vor îngriji animalele  până la 
Sfântă Maria cea Mare.

- Cum şi nu mai coboară din munte, până atunci? 
Dar ce mănâncă, cum se descurcă? Cine are grijă de ei?

- Fii pe pace! Săptămânal urcă femei şi fete cu 
mâncare şi gospodarii cu sare pentru animale.

-Aşa cum spui tu, pare mai mult o sărbătoare 
câmpenească, păstorească, decât una  religioasă, 
închinată primului împărat creştin.

- O să te surprindă, dar trebuie să ştii că acest  
împărat, Constantinus, nu s-a încreştinat  decât pe patul 
de moarte, cum susţine tradiţia. El a fost toată viaţa 
Pontifex Maximus, Marele Preot  al cultului ofi cial 
statal, anterior epocii creştine.

-Dar atunci pentru ce a fost declarat sfânt?
-Pentru că a dat prima lege, Edictul din Milan, 

la 313, prin care acorda libertate cultului creştin, de 
manifestare, de practicare la lumina zilei, întrucât 
până atunci creştinii se adunau numai în catacombe şi 
deveneau martiri în circurile Romei.

-Adică nu el a decretat creştinismul ca religie a 
statului roman? Ştii tu bine acest lucru?

-Sigur, de abia după un secol şi jumătate, 
împăratul Teodosie a impus, din noua capitală, din 
Constantinopol, creştinismul ca singura religie ofi cială, 
în întreg imperiul roman. Acuma tu să nu te superi că 
de Sfi nţii Împăraţi se îmbină vechi şi noi credinţe, să te 
bucuri de ziua ta onomastică, alături de familie, de cei 
dragi. Numai să nu creadă că  „cei dragi” ar putea fi  o 
aluzie, că iar am gafat.

-Frăţioare, trebuie să recunosc că eşti un  citit, un 
fi roscos, ce mai! Dar cu atâtea cunoştinţe, nu mă mir că 
preotul de la religie te-a luat drept eretic şi gata să te lase 
repetent. Acuma fi i atent: dacă mă cheamă Constaţa, 
asta înseamnă  că eu sunt constantă în sentimente, în 
dragoste! Şi asta ţi-o spun  în acest  moment, când 
intrăm în Grădina publică şi în faţa noastră e Poarta 
Sărutului.

Elevul iar a rămas descumpănit: ce-a vrut să 
spună? La ce sentimente se referă şi faţă de cine? Ori 
e numai un avertisment pentru mine, să nu cumva să 
mă îndrăgostesc, ea fi ind constantă în alte mai vechi 
sentimente? Da, înseamnă că o dragoste mai veche o 
frământă şi că e constantă. Sau ar dori să fi e?

 -Aşa cum ţi-am zis, a continuat fata, o să ne 
strecurăm şi noi prin mulţimea de oameni şi o să 
admirăm celebrele monumente  create de gorjeanul 
Brâncuşi. Ştii că-i originar din Hobiţa? Un sătuc aproape 
de Stăneşti, unde avem şi noi o casă, moştenirea mamei 

de la bunici.
-Sigur,  ştiu  chiar mai multe despre el. Ştiu şi 

cum a lucrat la aceste monumente, pe care gorjenii tăi  
nu le-au prea înţeles la început, atunci când se înălţau.

Pe  aleele parcului se îngrămădea o mulţime 
de oameni, perechi sau în grupuri mari. Gălăgie, bună 
dispoziţie, atmosferă de sărbătoare. Dintr-un chioşc se 
auzea fanfara militară.

-Cum am hotărât, a luat Aura iarăşi iniţiativa, 
ne strecurăm cum putem până pe dig, la Masa 
Tăcerii. Mergeau la braţ, dar mai la distanţă, nu ca 
doi îndrăgostiţi ci ca doi fraţi, cum se credeau. Aşa  
au ajuns încet la Masa Tăcerii. S-au aşezat fi ecare pe 
câte o clepsidră, drept scaun, dar s-au ridicat când au 
simţit răceala pietrei. Acuma o luăm încet către Poarta 
Sărutului, a hotărât fata, acolo unde  se sărută toţi 
oamenii fericiţi, nu numai îndrăgostiţii.  Apoi o luăm 
agale pe Calea Eroilor, trecem de Calea Victoriei..

- Ştiu, a continuat normalistul, o ţinem drept 
până la Catedrala Sfi nţii Apostoli, unde ne vom ruga,  
pentru a  îngropa în criptă  dezamăgirile şi a ajunge 
astfel purifi caţi, la Coloana Recunoştinţei Fără de 
Sfârşit,  faţă  de cei ce s-au jertfi t pentru patrie. Şi acolo 
o să  ne lăsăm sufl etele să se înalţe spre cerul senin.

- Măi, măi, dar tu chiar calci a poet. Nu degeaba 
te-a ales mama să-mi fi i frate. Aşadar, îmi dă de înţeles 
că sunt alesul doamnei Daimaca,  nu  şi al ei! Şi eu la 
ce visez?

Cu toată înghesuiala, cei doi, tot de braţ, au 
ajuns la Poarta Sărutului şi s-au  oprit să admire mai 
îndeaproape impresionantul monument.

-Trebuie să ştii, Aura, a îndrăznit normalistul 
să-i spună pentru prima oară pe nume,  dar şi să-
şi arate cunoştinţele, că intenţia sculptorului a fost 
să înalţe un Arc de triumf, în cinstea celor care şi-au 
dat viaţa  pe câmpul de onoare, cu referire directă la 
luptătorii din septembrie 1916.  A fost o zi eroică, aceea 
de 14 septembrie, când ostaşii generalului Dragalina, 
împreună cu locuitorii oraşului, au reşit să stăvileasă 
ofensiva germană chiar aici, pe digul Jiului.

- Ia stai ,domnule elev, că de acuma aşa trebuie 
să-ţi spun, cu admiraţie pentru conştinţele tale de istorie. 
Vino numai să-ţi explic eu, care mă pregătesc să fi u 
studentă la Belle Arte, ce valori artistice şi semnifi caţii 
fi losofi ce are acest monument şi de ce i se spune Poarta 
Sărutului. Ce ştii tu? Şi luându-l de mână, fata l-a 
tras puţin deoparte, să poată vedea mai bine ce vrea 
ea să-i arate. Cu o însufl eţire pe care admiratorul n-o 
putea bănui  la o fată atât de rezervată, a vorbit despre 
îngemănarea în cercul solar a  celor două jumătăţi , 
eterna pereche, ca-ntr-o îmbrăţişare. 

- Vezi tu? Pe cei doi stâlpi ai Arcului de Triumf, 
sculptorul a săpat adânc în piatră un singur ornament, 
cea mai perfectă fi gură geometrică, cercul. Patru 
asemenea cercuri a tăiat pe fi ecare stâlp, ca un mesaj  
spre cele patru puncte cardinale al celui mai măreţ 
simbol: Iubirea! Îţi mai aminteşti de la lecţiile de 
geometrie defi niţia cercului?

...Figura geometrică în care toate punctele se 
afl ă la egală distanţă de un punct numit centru, a recitat 
pe nerăsufl ate normalistul.

-Da, egală distanţă dar şi egală apropiere!... Cele 
două jumătăţi ale cercului solar sunt gata să se unească, 
să formeze un tot, să se împlinească printr-un sărut. Si 
iată, Arcul de Triumf simbolizând „sărutul etern” şi de 
aceea: Poarta Sărutului! 

- O adevărată lecţie de educaţie estetică, surioară, 
felicitări! Măi, dar frumos mai vorbeşte fata asta, când 
se ambalează! Da, dar ceva o frământă, ceva între 
împlinire şi neîmplinire. O fi  o dragoste neîmplinită? 
Aşa cum şi-o doreşte ea? Şi atunci, eu, cu dragostea şi 
admiraţia mea, ce loc ocup în frământările ei?... Iar o 
iau razna! Hai, să revenim...la lecţie!  

- Îţi mulţumesc pentru aceste lămuriri şi-mi 
permit să apreciez că te-ai gândit bine la viitoarea ta 
preocupare, la ce vei studia la Universitate. Vasăzică, 
artă, sculptură, pictură?

-Ei, o să mai vedem, dar oricum îţi mulţumesc  
pentru acordul tău de viitor  psiholog. Că am înţeles 
că la Normală se face ce se face, da psihologie sigur. 
Dar hai să ne continuăm plimbarea pe aici, între Masa 
Tăcerii şi Poarta Sărutului  şi să mergem spre chioşcul 
unde cântă fanfara, a hotărât ea deodată,  lăsându-l 
pe  Ionică  surprins că renunţă la  drumul prin Calea 
Eroilor, spre Columnă. Bine că nu s-a supărat, că mi-
am permis să  apreciez, ca un specialist, viitoarea ei 
profesie. Auzi, eu şi „specialistul”, s-a mustrat singur 
elevul, după  explicaţia despre sărut. Ar fi  avut ocazia 
să fi e iarăşi ironică. Şi n-a fost! E bine, e bine totuşi, a 
continuat el în gând. Dar de ce a schimbat planul?

La un moment dat simte cum fata îl strânge 
puternic de braţ.

-Frăţioare, te rog să priveşti la perechea ce vine 
în faţa noastră, pe  partea stângă. Domnul acela cu haină 
de piele şi căciulă de vizon. Vezi şi cu cine e la braţ?

-Da, cu o persoană îmbrăcată  cam caraghios,  
cam ţipător.

-Înseamnă că şi tu îţi dai seama. Dar cum se 
poate plimba cu o asemenea arătare,  mică şi sfrijită? 
Hai să ne-ntoarcem,  a hotărât ea brusc. 
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- Când au ajuns la Poarta Sărutului, s-au oprit şi 
fata s-a postat în faţa lui, cu o privire hotărâtă. 

-Ionică, mai dăm  un ocol monumentului, tot de 
braţ şi fi i atent la ce-ţi spun: când îţi  voi face semn,  
atunci tu o să mă strângi în braţe, cât poţi  de tare. Şi să 
te faci că mă săruţi! Bietul elev a rămas descumpănit, 
neştiind ce să creadă. Era pentru prima oară… Şi o fată 
atât de frumoasă, Aura, Aurora, nu oricine. Cum,  „să 
mă fac”, adică  să mă prefac? Şi chiar s-o strâng în 
braţe? Nu se va supăra? Sau iar glumeşte şi mă pune 
la încercare? În aşteptarea semnalului, faţă în faţă, 
elevul o privea cu nesaţ. Parcă de abia acum o vedea 
cu adevărat: obrazul alb, nefardat, luminat de cea mai 
senină privire. Dar şi buzele, mai mult subţiri decât 
pline, cu un zâmbet ce anunţă severitatea inteligenţei. 
Nejurate şi atât de aproape! Cum  să fac? O sărut numai 
pe obraz, ori şi pe buze? O, doamne! 

N-a  trecut prea mult timp, când a auzit-o 
şuierându-i la ureche: acuma! Elevul, cu  stângăcie şi 
neobişnuit cu paltonul, care i se părea că-l încurcă, a 
întins braţele s-o poată cuprinde cât mai bine, aşa cum  
văzuse el  în satul lui, la horă, că se strâng  fetele în 
braţe, cuprinzându-i mijlocul. S-a aplecat, intimidat, 
spre faţa  de un alb strălucitor,  pentru prima oară atât 
de aproape.  Aproape ameţit nu mai ştia dacă a reuşit şi 
s-o sărute, când s-a trezit cu o lovitură ce i-a înfundat 
căciula peste ochi:

-Prostule, nu aşa! Tu chiar m-ai sărutat! Şi eu 
ţi-am spus că numai să te faci.

- Cum, Aura? Dar aşa am făcut, doar atât. Am 
încercat să te sărut pe obraz.

- Da de unde!. M-ai sărutat... şi chiar pe buze, nu 
numai pe obraz, aşa cum a fost vorba. M-am supărat pe 
tine şi încă foarte tare. Îţi dai seama ce-ai făcut? M-ai 
compromis! Acuma tot târgul va  şti că am un iubit! 
Gata, plecăm spre casă!

 Lui Ionică i se părea că trăieşte un vis urât. 
Ce-am visat şi cum a ieşit. Cum m-am putut prosti aşa? 
Sigur, m-a pus la încercare şi n-am ştiut să mă port. 
Era mai bine să  n-o ascult? Dar cum de-am ajuns  şi la 
buzele, la gura ei? Că doar ştiam că numai pe obraz. Dar 
dacă şi ea... Nu! Visul s-a năruit. Şi ce bine începuse 
totul. M-a accepta drept frate, e adevărat că numai de 
sufl et, (de milă?) şi eu am dezamăgit-o. Mai mult, am 
supărat-o. Bietul, icnea la intervale scurte, cătând să-şi 
stăpânească plânsul. Erau tot de braţ, dar fata i se părea 
rece, distantă. Tăceau amândoi. El privea mai mult în 
pământ în timp ce ea se uita într-o parte. Nu-i acorda 
nici măcar o privire. Dar mintea normalistului lucra în 
contradictoriu:

 -Oare e chiar supărată, ori  numai se face? Dar 
dacă totul e un  joc? Păi când a zis că lumea va şti că de 
acuma are un iubit, care iubit va fi  obligat, la rândul lui… 
s-o iubească!  Că ea e Constanţa, deci „constantă»… Şi 
aş putea fi  eu acel  iubit constant în prietenia faţă de ea? 
Şi ea „constantă”? Care «iubit», când tot timpul  îmi 
spune „frăţior»? Adică, fi i atent: eşti fratele  meu mai 
mic! Ei, nu că e prea mult pentru mine,  merg mult prea 
departe cu aiurela. Da, e Constaţa, e Aura, e constantă 
şi e aurită, şi-ar trebui s-o iubesc… Ca un frate? Dar 
n-ar fi    mai bine să rămân eu la „Sabinele» mele de vis? 

 Aşa au ajuns acasă,  aproape ca doi supăraţi, 
defi nitiv. 

 -Vai ce bine că v-aţi întors, copii, i-a primit 
doamna Daimaca cu un zâmbet încurajator, cum i se 
părea normalistului după cele întâmplate. Că vedeam 
că se face noapte şi voi nu  mai soseaţi. Şi cu frigul ăsta, 
care te cuprinde, chiar am fost îngrijorată. După ce vă 
scuturaţi de zăpadă şi vă dezbrăcaţi de paltoane, poftiţi 
în sufragerie, unde v-am aşteptat cu un ceai cald şi  cu 
toate bunătăţile.

 În timp ce Aura şi-a schimbat ţinuta, Ionică a 
rămas  singur cu doamna, care a căutat să-l descoase: 
cum a fost plimbarea, cum s-au simţit, dacă Aura a fost 
salutată şi admirată, dacă a fost lume multă  şi-au avut 
şi ei loc să admire  celebrele monumente brâncuşiene. 
La toate normalismul răspunea monosilabic, afi rmativ. 
Ei, cum o să-i spun că „surioara» mi-a dat o palmă şi 
în ce împrejurare. De fapt, găsi el o scuză, nu m-a lovit 
peste obraz,  ci peste căciulă. Şi e căciula domnului 
profesor, nici măcar nu e a mea, găsi el un motiv să 
schiţeze un zâmbet, venindu-i inima la loc.

 Aurora a revenit în sufragerie într-o ţinută de 
casă, elegantă, cum normalistul nu mai văzuse, dar şi cu 
o fi gură mai puţin crispată, mai luminoasă, şi cu claia ei 
de păr frumos pieptănată. Vai ce mă bucur, înseamnă că 
i-a trecut supărarea,  şi nu mă va pârî doamnei, a sperat 
elevul.

-Ei, ia spune-mi, Aura,  a încercat doamna s-o 
descoase şi pe ea, cu cine te-ai întâlnit, pe cine-ai  mai 
văzut la plimbare… L-ai văzut şi pe Sisi? La această 
întrebarea expresia feţei  i s-a schimabt brusc:

-Da, mamă, l-am văzut. Era cu una mică şi 
sfrijită, că şi Ionică a fost de părere că arăta ca o paiaţă. 
Cum se poate afi şa cu o asemenea arătare, el inginerul 
Prefecturii?... După un timp, brusc: 

- Mamă, ştii ceva? Afl ă că m-am hotărât: nu mă  
mai mărit! Mă duc la Bucureşti la Facultate, la Belle 
Arte, să studiez pictura, care ştii că de mică... Da, aşa 
să ştii!

 -Cum, doamne iartă-mă, ţi-a venit aşa, dintr-
odată? Tata ştie? Ai discutat şi cu el? Că eu mă gândeam 
că-ai făcut destulă şcoală, acuma că termini liceul… 
Te vedeam aşezată, la casa ta, lângă un om cu situaţie 
aranjată. Şi acuma afl u că te duci la Bucureşti, pe nu 
ştiu câţi ani... Şi noi rămânem singuri…

- Ei, nu rămâneţi chiar singuri, că văd că ţi-ai 
găsit un copil de sufl et, pe Ionică, a continuat Aura, cu 
un zâmbet încurajator. Spune, frăţioare,  câţi ani mai 
stai la Jiu, până-ţi termini şcoala?

- Da, mai am doi ani, clasele a şaptea şi a opta.
- Vezi, mamă? Până atunci  termin şi eu  pictura 

şi vin acasă şi  o să mă mărit, dacă tot vrei să te scapi 
de mine. Apoi, după o scurtă pauză se repezi, apăsat:  

- Uite, cu Ionică am să mă mărit!
- Vai de mine, draga mamei, cum poţi glumi aşa 

cu lucruri atât de serioase? Şi nu te gândeşti şi la bietul 
de el în ce situaţie-l pui? O să creadă că-ţi baţi joc.

-Nu, mamă, nu-mi bat joc, că eu ştiu cât de 
mult ţii tu la ardeleni. Nu ştiu eu cum îi tot lauzi, că-s 
harnici, că-s serioşi?  Asta ţi se trage de unde şi ai tăi au 
venit tot de peste munţi, din Transilvania... Şi de ce să 
nu mă căsătoresc cu cineva care mă iubeşte. Nu-i aşa 
că tu mă iubeşti, frăţiorule? Ca pe o soră mă iubeşti... 
A, că sunt cu un an mai mare ? Dar şi tu eşti mai mare 
decât tata cu trei luni, că aşa mi-ai zis. Şi ce bine vă 
înţelegeţi!.. Mamă, uite cum m-am gândit: Ionică 
se întoarce în satul lui, ca învăţător. Eu voi fi  acolo 
profesoară de desen şi voi  picta acel peisaj de basm 
din munţii pe care i-a descris atât de frumos Bălcescu. 
Nu e de glumit, mamă! Tu ştii că Nicolae Grigorescu a 
devenit celebru pictând chipuri de ţărănci din Muscel, 
ciobani şi ciobăniţe, turme mari şi „Turmă mică», sau 
„Car cu boi»? Dacă-aş picta şi eu Moţi şi „moaţe»?  Şi 
turmele de pe plaiurile Apusenilor? Poate că aşa voi 
fi  cunoscută şi poate chiar celebră, nu crezi? Apoi, 
schiţând un  zâmbet provocator, din care normalistul 
nu ştia ce să aleagă:

 -Nu-i aşa, Ionică? Numai să-mi spui cum mă 
voi  îmbrăca acolo, în creierul munţilor?  Voi fi  cu 
opinci?

 -În opinci, cu ie înfl orată şi mâneci largi,  cu 
râuri de arnici roşu cu negru. Iar peste fotele albe, ca 
spuma laptelui, spălate în apă cristalină de munte, se 
poartă catrinţe albastre, vârstate cu galben.

 -Auzi, mamă, ce frumos? Dar părul, claia mea 
de păr? A, ştiu! O voi strânge, moţ. Va fi  ca un turn  
pe creştetul capului. Aş fi  chiar  o „moaţă» adevărată. 
Nu-i aşa, Ionică? Doar de la acest „moţ» vă vine vouă 
numele.

- Doamne, draga mamei, tu glumeşti şi te joci... 
Nu te gândeşti ce poate fi   în inimioara bietului băiat?

- Nu, mamă, nu glumesc deloc! Şi Ionică mă 
înţelege. Aşa-i, frăţiorule, că tu mă înţelegi şi mă 
iubeşti? 

 În ziua următoare, a treia zi de Crăciun, bursierii 
aşteptau adunaţi în infi rmerie, să vină pedagogul Petcu 
să le distribuie sarcinile la curăţenia internatului, ce 
se executa sub îndrumarea administratorului, domnul 
Rovenţa.

     -Băieţi, gata cu binele, gata cu sărbătorile, 
trecem la treabă că acuşi se termină vacanţa şi noi  încă 
n-am făcut nimic care să se vadă. Şi totul trebuie să fi e 
oglindă, când vine dom director în inspecţie!

   Deodată izbucni în încăpere „negustorul» 
şcolii, Nae Popescu, dintr-a şaptea, care avea mereu 
marfă pentru cei interesaţi. El nu era internist, aşa cum 
cerea regula în Şcoala Normală, locuind cu familia în 
mahalaua hornarilor, ce se afl a în spatele grădinii de 
legume, spre apa Amaradiei.

  - Am sărit gardul, spunea când venea cu 
buzunarele pline cu fel de fel de mărfuri: creioane 
colorate, peniţe, stilouri, caiete şi tot ce se putea vinde. 
Se fălea cu ultima marfă, lamele de ras „Rotbart», 
pe care zicea că le are direct de la soldaţii germani, 
cantonaţi pe aerodrumul de la Vlădeani.

- Fraţilor, să vă spun ultima bârfă din Târg. 
Cu cine credeţi că se plimba sclifosita  profesorului 
Daimaca? Ştiţi, fata aia de-o vedeţi adesea plimbând 
un câine pe străzi. Ei bine, ieri, în zi de Crăciun, la 
Grădina publică era la braţ cu Sântion al nostru. Vă 
vine să credeţi? Păi, da, după ce-a fost abandonată de 
diferiţi iubiţi, acuma a ajuns la mâna amărâtului ăstuia 
de bursier. Da era doar de  mască, bă nepricopsitule, 
se adresă lui Ionică, pe care-l zări lipit de sobă. Doar 
nu crezi că tu, care-ai coborât din creierul munţilor, de 
la coada vacii, că vei ajunge în conacul boieresc de la 
Stăneşti, ori în vila din Târg a familiei Daimaca? Un 
amărât ca tine...

- Măi Nae, i se adresă răspicat  Ştefan 
Gheorghiu, refugiatul din Cetatea Albă, nu-mi place 
că vorbeşti cu atâta ură despre o fată nu numai foarte 
frumoasă, dar şi dintr-o familie onorabilă. Poate ai 
visat să-ţi dea  atenţie, fi ind oarecum concitadini şi 
nu ţi-a mers. Şi acuma o defăimezi. Tu ai idee cine-i 

profesorul Daimaca? Este un savant, un 
astronom, primul român  care a descoperit 
o cometă, prin calcule matematice,  recunoscut pe 
plan internaţional, prin atribuirea numelui său acestei 
comete: Cometa Daimaca. E o mândrie, mă, pentru 
întreaga noastră ţară!  Aşa că ar fi  bine să fi i mai atent,  
pe cine şi pentru ce-ţi verşi murdăriile?

- O fi , tat-so, nu zic nu, da fata-i o coardă. Ce 
credeţi că  nu se cordeşte, ca toate fetele?

- Măgarule, porcule, a izbucnit  atunci Sântion 
şi s-a repezit  la elevul cu o clasă mai mare decât el,  
strângându-l de gât. Cum îndrăzneşti să spui asemenea 
porcării, despre cea mai frumoasă fată? Că te omor, 
mă! Cu mâinile mele te omor!

Popescu Nae, mai mic de statură, dar mai voinic  
a reuşit să-şi elibere o mână cu care l-a pocnit pe bursier, 
încât i-a dat sângele pe nas şi bietul s-a prăbuşit pe uşa 
infi rmeriei, căzând grămadă.

- Io-te, dom-le, cine face pe cavaleru, cine ia 
apărarea unei... unei…

-Ei, până aici, Nae! Ai întrecut măsura, a 
intervenit aspru Ştefan Gheorghiu dintr-a opta!  Să-ţi 
ceri scuze imediat şi să-l duci  pe copil,  să-l speli de 
sânge!

- Tu să nu-mi dai mie ordine! Ce dacă eşti 
dintr-a opta? Că nu eşti decât tot un refugiat, care stai 
pe degeaba în şcoala noastră, în timp ce eu plătesc taxe.

- Mă, nemernicule, în primul rând eu nu sunt 
„mă” cu tine, eu sunt „domnul elev”, aşa cum se spune 
la regulament. Iar pentru toată porcăria ce-ai adus-o azi 
aici, meriţi să-ţi ard două perechi de palme, peste botul 
tău de porc. Dar n-o să-mi murdăresc mâinile cu tine, 
spurcăciune! Miclău ordonă  refugiatului din Banat: 
Ia-l pe nemernic  de guler şi aplică-i una în... Ştii tu 
unde! Aruncă-l în zăpadă! Ca pe o zdreamţă.

Când l-a văzut pe Miclău că se ridică de pe scaun 
şi se îndreaptă spre el, Popescu Nae a dat să deschidă 
singur uşa şi s-o tulească, dar n-a mai apucat. Lunganul 
de Miclău l-a  înşfăcat şi aplicându-i corecţia ordonată 
de Gheorghiu, l-a înfundat în mormanul îngheţat pe 
care bursierii îl îngrămădiseră la intrarea în infi rmerie.

Puternicul Miclău l-a dus  în braţe pe Sântion la 
baie şi l-a spălat de sânge, încurajându-l: 

- Copile, n-a fi  asta ultima suferinţă din pricina 
unei fete pe care-o iubeşti! Să te aştepţi, să fi i pregătit 
să suporţi încă multe alte  dureri pentru ceea ce 
iubeşti! 

Fragment din romanul ”Frumoasele sabine”, 
în pregătire

Valer POPA, Cluj-Napoca

Sprijinit comod în coasă tatăl meu,
la marginea lanului nostru de grâu,
ascultă dus susurul apei din râu,
iar buzele lui vorbesc cu Dumnezeu.

Pe mine m-aşteaptă tot funii ude,
mama pregăteşte secera veche;
secerişul nu-i pentru Paparude,
sacru, nu-l poti face după ureche.

La revărsat de ziuă stai şi te-nchini,
atunci din cer peste lumi cade roua;
alai de Drăgaice trece prin ţarini,
luceferi anunţă venirea a doua.

Şi coboară Iisus pe val de spice,
cum duhul preasfânt deasupra de ape.
Prin gânduri o moară prinde a bate.
Un car duce îngerii spre colnice.

Mai joacă în aer ceata de zâne...
Tu, brusc, te-ncarci de eternă iubire.
Şi bobul prinde mireasmă de pâine.
Macii gătesc pârga pentru nuntire. 

Pârga macii gătesc, pentru nuntire!

Romulus Iulian OLARIU

Peisa jPei s a j
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De la Sapho încoace, toate poetesele lumii şi-au pus 
harul şi sensibilitatea în slujba a două mari teme pe care le-
au nuanţat la infi nit: iubirea şi trăirile existenţiale. Ca atare, 
orice voce nouă în acest cor liric impresionant îşi găseşte 
şi în lirica românească fi liaţii mai îndepărtate sau mai 
apropiate. Dacă am compara-o în acest sens pe Zoia Elena 
Deju, autoarea volumului recent Îngerul din cadru (Editura 
Scrisul Românesc, Craiova, 2011), cu Magda Isanos, Nina 
Cassian sau Ana Blandiana, am observa că poezia acesteia 
este mai apropiată ca tonalitate de cea scrisă de prima poetă 
din seria citată.

Venind după alte patru volume de poezie: Limpezimi 
de mărgăritar (1994), Iluminări în amurg (2005), Măiastra 
cerului (2008), şi La Ghetsimani (2009), precum şi a unui 
studiu (scris în colaborare) despre o personalitate locală: 
Arethia Tătărescu – Marea Doamnă a Gorjului interbelic 
(2007), Îngerul din cadru este în multe 
privinţe o continuare a celor mai vechi, atât 
prin abordarea temelor predilecte cât şi prin 
unele particularităţi stilistice.

Chiar înainte de a foileta doar 
sau a citi cu atenţie această carte, pentru 
privilegiatul afl at în apropierea ei, coperta, 
cu ilustraţia pe care o conţine, sugerează 
orizontul spiritual preferat de autoare. 
Într-un ansamblu de mov indecis, un înger 
stă în dreptul unei ferestre înalte. Spaţiul 
înconjurător, prin dimensiunile sale, 
trimite la interiorul unei catedrale – aluzie 
la convieţuirea spirituală, singura în stare 
să explice şi să justifi ce existenţa terestră. 
Îngerul „din cadru” priveşte spre ceva. Poate 
spre lumea de afară, poate spre neant, cu 
care este atât de familiarizat. Dar albul său 
diafan – acelaşi cu albul descrierii biblice 
– trimite spre puritate şi absolut. Cu atât mai neaşteptat 
pare locul ocupat de poezia Daimon (cu o simetrie de loc 
întâmplătoare în ciclul următor!), care surprinde dualismul 
ontologic al fi inţei umane observat aproape concomitent de 
Baudelaire şi Eminescu: „întotdeauna am vrut să ascult/ de 
primul impuls/ ce-mi şoptea îngerul de pe umărul drept/ 
însă demonul/ de pe umărul celălalt/ găsea mereu să-
mi spună altceva”. În încercarea de a-şi strânge dorurile 
„într-o constelaţie boreală” (Calea lactee) şi compararea 
unui zâmbet iubit cu „fl oarea de colţ” în poezia cu titlu 
omonim, Zoia Elena Deju realizează de fapt versuri de 
notaţie. Ele sunt concepute ca revers al copilăriei pierdute 
defi nitiv, având darul să releve o sensibilitate nealterată: 
„revăd fericirea uitată-n/ pânza păianjenului/ şi paşii 
copilăriei/ prin spini înfl oriţi”. Dar poezia sa de notaţie 
atribuie prezentului şi trecutului capacitatea de a realiza 
întregul, ca în această frumoasă Gutui: „miroase a iarnă/ 
a jăratic/ în ţestul copilăriei/ se coace azima poemului/ în 
fereastră ghirlande rotate// şi dulcea-amară gutuie”.

Neconvingătoare totuşi, dar sufi cient de trează într-
un cotidian neprielnic, autoarea exclamă în Dor de Fgipet: 
„m-aş acoperi cu piramidele faraonilor/ să uit de toate”. De 
aici până la drumul imaginat de supliciul Mântuitorului 
spre Golgota nu este, în imaginaţia autoarei, mai mult 
decât un pas conceput ca oprire a duratei. În Ierusalim ea 
evocă astfel evenimentul: „încovoiat/ pe drumul purpuriu 
al crucii/ Fiul/ cu scame de cer/ în ochii opriţi/ ca limbile 

orologiului/ pe muchia brumărie/ a cadranului”. Predilecţia 
pentru anumite cuvinte este evidentă. Imaginea îngerului 
se asociază adesea cu derivate ale cuvântului „brumă” din 
conştiinţa că apariţia nepământeană a suavului sol este 
rece şi se topeşte la cea mai mică atingere. Un fragment 
din Condorul este elocvent în acest sens: „septembriază a 
toamnă zănatică/ urmă de înger/ în aer brumatic”. Dar nu 
numai în lunile de toamnă, ci şi în cele de vară, amintind 
de vremi uitate („cu coif” - spune autoarea), când îngerul 
păzea şi spaţiul domestic, nu numai pe cel sacral, imaginea 
acestuia se impune ca prezenţă binefăcătoare. Crug de 
sânziene conţine ideea de mai sus: „amintire cu coif - /
soarele în balans/ înger/ în colţul casei// înger/ în cadrul 
ferestrei”.

Să nu se creadă cumva că „înger” este un cuvânt 
care apare în fi ecare poezie. Nu. Sunt multe care nu-l conţin. 

Dar atunci când umbra lui înnobilează 
pagina, Zoia Elena Deju realizează 
metafore şi comparaţii notabile, precum 
cele din Ars poetica din care transcriem 
următorul fragment: „adeseori/ mă-ntreabă 
îngerul/ din cadru/ de ce bloc-notes-ul 
meu/ rămâne/ tâmplă de schit/ abia văruită/ 
în aşteptarea icoanelor?”.

Trecută prin grila sensibilităţii lui 
Rainer Maria Rilke, imaginea îngerului 
care face legătura între divinitate şi om 
are conotaţii apropiate şi în lirica autoarei 
gorjene. Astfel, în poezia identifi cată cu 
numărul 16 din ultimul ciclu al cărţii (O 
lumină crucifi cată) numai două substantive 
(fereastră şi stea) sunt concrete, primul 
probând provenienţa terestră a poetei. 
Totuşi, diferenţe mai mari sunt şi între ele, 
căci, dacă fereastra poate fi  atinsă, steaua 

rămâne intangibilă. În acest climat dominat de abstract se 
circumscriu gândurile şi sentimentele poetei pentru care 
până şi speranţa are ceva mistic: „atinsă de aripa Îngerului/ 
din cadru// trezită de bătaia/ razei din colţul ferestrei// în 
volbura neantului/ blânda mea stea/ rodnic pogorâtoare/ în 
golgota speranţei”.

În cele trei cicluri ale cărţii: Îngerul din cadru, 
Pridvor de dor şi O lumină crucifi cată nu pot fi  semnalate 
schimbări majore în abordarea tematică sau în tehnica 
rostirii poetice. Aceleaşi fulguraţii ale cuvintelor abstracte 
în zeci de combinaţii stilistice, defi nind în esenţă o 
poetă pentru care iubirea, tristeţea, amintirea, lacrima, 
singurătatea şi încă multe altele devin motive poetice 
importante care acced în versuri de o sensibilitate reală. 
Uneori tonalitatea se schimbă uşor de la strofă la strofă. Dar 
atunci când Zoia Elena Deju vrea s-o păstreze neschimbată, 
îşi reduce confesiunea lirică la nivelul unei fraze poetice: 
„desenez cu ochii închişi/ visez pentru voi/ cum soarele-
şi deschide pleoapa/ peste blânda savană”(15). Îngerul din 
cadru  are ceva din psalmodierea cântecelor bisericeşti în 
sfârşitul unor lumânări care luminează muritorilor calea 
spre credinţă. Benefi ciind de o prefaţă comprehensivă 
semnată de Gheorghe Grigurcu, noua carte semnată de 
Zoia Elena Deju este o continuare a celor vechi, în care 
sacrul şi profanul erau considerate entităţi complementare.

Prof. univ. dr. Adrian Voica, Iaşi

La  Colegiul Național 
„Ecaterina Teodoroiu” din 
Tg.-Jiu s-a creat, în ultimii 
15 ani, deja o mică tradiție:  
unii din cei mai talentați 
elevi la creație literară, 
confi rmați de concursuri 
județene și naționale,  au 
debutat editorial cu volume 
de versuri încă de pe bănci-
le școlii... 

După o oarecare 
ucenicie la prestigioasa re-
vistă a liceului „Studium” 
– publicație afl ată în al 40-
lea an de apariție și în mai 
multe rânduri distinsă cu 
titlul de Laureat la Concur-
sul Național al Revistelor 
Școlare organizat de Mi-
nisterul Educației și Tine-
retului,  -  au debutat edito-
rial, în ultimii ani: Andrei 
Popete-Pătrașcu  (acum 
prof. îndrumător al tineri-
lor creatori din școală), Ro-
xana Popescu, Silviu Doinaș-Popescu, Oana Rădoi, Edvina 
Mogoș, Andrei Brâncuși, Evelina Cojocaru, Roxana Nicoleta 
Munteanu, Oana Florea... Recent, la Editura „Contrafort” din 
Craiova a apărut volumul „Emoțiile unei bule de acid” semnat 
de Andreea Denisa Vlădulescu, elevă în clasa a X-a, o frumoasă 
carte de poezii care exprimă gândurile, trăirile și impresiile unei 
tinere afl ate la vârsta fremătătoarei adolescențe. Remarcându-se 
atât prin concentrare expresivă cât și printr-o reținută dicțiune a 
confesiunii, uneori nonconformist-acide, poeziile Denisei pun în 
evidență propriul ei eu setos de cunoaștere și înfi orat de neliniști 
în fața orizonturilor : „Mă simt / de parcă aș fi  / parcurs o zi / 
cât trei. // și totuși / curcubeul / e încă departe.” (Departe). Este 
exprimată dorința de afi rmare, de evadare din spațiul cuvântului 
care impune rigoare și restricționează, disciplinează gândirea: 
„Sunt închisă / într-o cameră / ai cărei pereți / sunt tapetați cu / 
prea multe cuvinte.” (Prea multe cuvinte). Atunci, „răzvrătirea” 
adolescentină  coagulează într-un gest de repliere a unui sufl et 
doldora de neliniști și incertitudini, de cuget dubitativ, dornic de 
despovărătoare confesiune: „Uneori / rememorez amintiri / și 
plec răzvrătită / să-mi plimb / singurătatea / în amurg...” (Răzvră-
tire). E vorba de o poezie confesiv-interiorizată, pliată pe vârsta 
unor trăiri și neliniști existențiale, a unor dileme fi rești de felul 
celei exprimate în Troc: „Mi-aș vine / sufl etul / unui înger. //  Aș 
cere / la schimb / doar un nimb.” Ori acest Final spontan: „În 
toate / lucrurile / există / un fi nal spontan // - mult prea / spon-
tan / să-l pot defi ni...”Imaginația tinerei poete, „o radiografi ere a 
sinelui poetic feminin, încă tânăr, afl at într-o continuă maturiza-
re” (Andrei Popete-Pătrașcu), este încercată de „emoții febrile”, 
„priveliști tremurătoare”, „secunde fl uide”, „gânduri triste” și 
„naufragiate”, amiezi „albastre”, „liniști sufocante” etc. – toate 
acestea fi ind consemnate într-un „Jurnal sentimental” (citește: 
blog personal), cu lapidaritate și gust artistic, cu sinceritate și 
încercări de reproș, dar de cele mai multe ori asigurându-i astfel 
o reconfortare sufl etească, certitudini, regăsiri de sine...

Salutăm acest reușit debut editorial –sprijinit logistic de 
dl ing. Viorel David, director-general la  ARTEGO SA, un mai 
vechi iubitor al artei și culturii gorjene, prin generoase sponso-
rizări . Avem credința că  „Denisa dintr-a X-a”, cum îi zic cole-
gii afl ând de această frumoasă ispravă, va persevera pe tărâmul 
afi rmării literare, fapt ce stă încă în atenția mentorilor literari din 
așa-numitul „colegiul cu cei mai mulți poeți ”! De la dirigintele 
prof. Viorel Romanescu,  la cel ce își asumă monitorizarea aces-
tui destin literar în continuă creștere, precum a făcut-o în cazul 
atâtor reușite...

C. M.

Sensibilitatea poetică între sacru şi profan
Debut editorial la 16 ani

„EMOȚIA UNEI BULE DE ACID”
(Editura „Contrafort” – Craiova, 2011)

„La țărmul pleoapei”„La țărmul pleoapei”
de Diana Bîzoc

În cadrul 
recentei ediții a 
Colocviilor de 
istorie și critică 
literară orga-
nizate la Cole-
giul Național 
„Ecaterina Te-
odoroiu”, de 
către CJCPCT 
Gorj, Biblio-
teca Județeană 
„Christian Tell” 
și Filiala Gorj 
a Societații de 
Științe Filologi-
ce din România, 

a fost lansată și cartea de poezie a tinerei autoare DIANA 
BÎZOC, La țărmul pleoapei (Ed. Măiastra, 2012). Cartea 
este un reușit debut poetic, înscriindu-se în mai vechile și 
constantele preocupări ale catedrei de limba și literatura ro-
mână de a promova, încă de pe băncile școlii, tinere talen-
te. Amintim aici remarcabilele apariții editoriale ale unor 
tineri ce au confi rmat, alții fi ind în plin proces de afi rmare: 
Andrei Popete-Pătrașcu, Silviu Doinaș Popescu, Oana Po-

pescu, Evelina Cojocaru, Edvina Nicovală-Mogoș, Oana 
Rădoi, Oana Florea, Roxana Nicoleta Munteanu, Adela 
Trăistaru, Andreea Denisa Vlădulescu, Diana-Andreea 
Ungureanu ș.a.

Condensată în spiritul unei expresivități transluci-
de, poezia Dianei Bâzoc – elevă în clasa a XI-a C, la Cole-
giul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu - pune 
în vibrație sentimente și trăiri adolescentine, năzuind către 
acea lapidaritate esențializată proprie liricii de refl ecție.

Emisia lirică, reținută de-a dreptul programatic în 
fața fi rescului sentimentalism al vârstei, renunță la tot ceea 
ce ar putea însemna decorativism și narativitate, pliindu-
se pe notația unui mesaj de substanță și pe o ideatică ce 
trădează o timpurie maturizare. La această oră a debutului, 
e sufi cient să întrezărim un talent real structurat pe o stă-
ruitoare meditație asupra condiției existențiale, cu bucurii 
și dezamăgiri, cu speranțe și îndemnuri de sine, implicând  
și elemente de artă poetică. Ceea ce înseamnă că poezia, 
exprimând-o pe deplin, o ajută atât să se exprime pe sine 
cât și să înțeleagă lumea în care trăiește.

Cum, odată ajunsă aici, drum înapoi nu mai poate 
fi , îi prevedem adolescentei Diana Bâzoc o evoluție din 
cele mai incitante, autentice și esențializate, în peisajul ul-
timelor valuri poetice.

Caius MUNTEANU

Defi niție

Individ -
prizonierul
naturii tale
slabe
ce te leagă
de un sine
demonic
și murdar

Somn pe tâmpla ta

printre fl ori de câmp
îți pierdeai gândirea
în asfi nțit.
noapte se cuibarea
pe tâmpla ta 
tăcută,
lăsându-și visele
să se joace în părul tău

Ofrandă sufl etului

rămâi în noapte
să-ți plângi
neuitarea.
ofrandă sufl etului,
un gând
decapitat
pe eșafodul timpului

Datorie 

mi-a înghețat lacrima
în colțul pleoapei

îmi țes visele 
pe mătase neagră
cu mâini stângace

- datorie făcliei 
ce-mi menține existența -
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Poetul, eseistul, omul de cultură şi editorul Ga-
briel Stănescu (9 septembrie 1951 - 22 noiembrie 
2010),  şi-a dedicat viaţa promovării culturii româ-
neşti autentice în lume, prin revista Origini şi editura 
Criterion Publishing, pe care le-a fondat şi condus. 

În cadrul editurii menţionate, a iniţiat o colecţie 
valoroasă, dedicată marilor personalităţi ale culturii 
noastre, aşa cum au fost acestea receptate de contem-
poranii lor. Au apărut până acum asemenea crestoma-
ţii întocmite de Gabriel Stănescu pentru: Mircea Elia-
de, Emil Cioran, Nae Ionescu şi Petre Ţuţea. 

Despre Mircea Eliade a scris el însuşi această 
carte remarcabilă pe care o prezint în continuare.

În general, cărţile dedicate operei lui Mircea 
Eliade sunt cercetări care se adresează specialiştilor. 
Eseurile lui Gabriel Stănescu umplu un gol în exegeza 
eliadescă, prezentând omul şi opera pentru publicul 
larg.  Cartea,  pe care o analizăm, cuprinde 32 de mi-
croeseuri, în cuprinsul lucrării, şi 4 în Addenda, toate, 
la un loc, conturând personalitatea complexă a enci-
clopedistului Mircea Eliade.

Textele, care pot fi  grupate tematic în cinci ca-
tegorii, revelează formarea personalităţii lui Mircea 
Eliade în condiţiile istorice, sociale şi politice date, 
care-i i-au determinat crezul şi sintetizează temele im-
portante ale  literaturii şi studiilor ştiinţifi ce de  istoria 
religiilor semnate de  savant.

1. Date biografi ce semnifi cative 
(Mansarda, Schiţă de portret, Avatariile cărturaru-
lui la tinereţe, Ţara şi Exilul, Epoca marilor Sinteze, 
Camufl are ale imaginarului, Nobelul refuzat, Dosarul 
„Tzoladot”,Mâna lungă a Securităţii, Mass-media, 
un mit al lumii moderne?)

Gabriel Stănescu se opreşte asupra darelor bio-
grafi ce cu relevanţă asupra gândirii politice, literaturii 
şi operei ştiinţifi ce ale scriitorului şi savantului.

Mircea Eliade s-a născut la 13 martie 1907 în 
Bucureşti. Încă din copilărie a benefi ciat de accesul la 
biblioteca părintească ce cuprindea peste 500 de volu-
me. Mansarda, de pe strada Melodiei, unde şi-a petre-
cut adolescenţa, va fi  celebrată în Romanul adolescen-
tului miop (elaborat în perioada 1923-1924, când avea 
16-17 ani şi editat postum). Încă de pe acum, autorul 
simţea că era predestinat să elaboreze o operă majoră. 

Primele încercări literare le-au constituit cola-
borările la revista Visătorul a liceului Spiru Haret (al 
cărui elev era). Din această perioadă datează prietenia 
cu Mihail Sebastian, amiciţie care se răceşte după ce 
Eliade începe să cocheteze cu mişcarea legionară.

Atras de gândirea indiană, studiază Istoria fi lo-

sofi ei indiene de Surendranath Dasgupta, cel care avea 
să-i conducă studiile şi lucrarea de doctorat în yoga, 
începând chiar din 1928. După întoarcerea din India, 
devine asistentul profesorului Nae Ionescu şi colabo-
rator la Cuvântul (condusă atunci de profesor), revistă 
desfi nţată de regele Carol al II-lea, după lovitura de 
stat.

Din cauza adeziuni la mişcarea legionară, Mir-
cea Eliade a fost încarcerat, împreună cu Nae Ionescu, 
Nichifor Crainic şi alţi intelectuali (simpatizanţi sau 
membri ai acestei mişcări), în lagărul de la Miercurea 
Ciuc, după o lună şi jumătate de la condamnarea lui 
Zelea Codreanu (iunie 1938). În perioada detenţiei, 
are loc un progrom al leginarilor, din ordinul lui Carol 
II şi al primului ministrul Armamand Călinescu, după 
asasinarea lui Codreanu, dar Mircea Eliade scapă  de 
la moarte fi ind spitalizat la Moroieni. Este eliberat în 
acelaşi an. După anul universitar 1937-1938, profeso-
rul Nae Ionescu şi asistentul său Mircea Eliade vor fi  
înlăturaţi din învăţământ sub pretextul hilar că lucrări-
le lor promovează pornografi a.

În sprijinul liderului generaţiei interbelice, 
rămas fără loc de muncă, Alexandru Rosetti (direc-
torul Fundaţiilor Regale) reuşeşte să-l convingă pe 
Constantin Giurescu (ministrul propagandei), să-l tri-
mită pe Eliade ca ataşat cultural la Legaţia Română 
din Londra (în 1940). După război, datorită impunerii 
regimului comunist în România, istoricul religiilor 
alege calea exilului, stabilindu-se întâi la Lisabona. În 
perioada 1945 – 1956 locuieşete la Paris, unde  cola-
borează la revistele româneşti ale exilului: Îndreptar, 
Revista scriitorilor români, Cuvântul în exil, Româ-
nia, Limite, Prodomos, Fiinţa Românească, Caiete 
de Dor, Uniunea Română etc. Înfi inţează revista Lu-
ceafărul şi un centru de studii româneşti. În perioada 
1946-1948  este profesor la Ecole Pratique des Hautes 
Etudes şi apoi la Sorbona. Georges Dumezil îl intro-
duce la celebra editură Gallimard. 

Gabriel Stănescu afi rmă că plecarea lui Mircea-
Eliade în America s-a datorat sâcâielilor provocate de 
studenţi marxişti trimişi de profesorul Lucien Gold-
mann ca să-l întărâte, amintindu-i de tinereţea legio-
nară. Anton Golopenţia îl recomandă pe Eliade profe-
sorului Joachim Wash (pe care-l cunoscuse din timpul 
studiilor sale la Leipzig) şi acesta îl invită în SUA. 
Astfel începe aventura americană a lui Eliade, în peri-
oada 1956 -1986 (până la moartea sa). Va fi  profesor 
de istoria religiilor la Divinity Scool, Universitatea 
din Chicago. După ce se afi rmă cu opera sa ştiinţifi că, 
este numit redactor şef la monumentala Enciclopedie 
a religiilor la care au lucrat 1400 specialişti.

În perioada de dezgheţ ideologic (1964-1971) 
se încearcă recuperarea lui Eliade în scopuri propa-
gandistice de către regimul comunist din România. 
În 1971 este invitat în ţară de Patriarhul Iustinian ca 
să viziteze Patriarhia şi să conferenţieze la institutele 
teologice universitare din Bucureşti, Sibiu  şi Acade-
mia Română pentru a i se decerna titlul de membru 
corespondent al instituţiei (invitaţia comunicată de 
Corneliu Bogdan ambasadorul României la Washin-
gton prevedea şi o cină cu Ceauşescu). Eliade refuză 
invitaţia. 

În 1980 este propus, de Universitatea din Lyon, 
pentu premiul Nobel care va fi  acordat însă polone-
zului Milosz, pentru că împotriva lui Eliade s-a dus o 
campanie ocultă pornind de la adeziunea sa la mişca-
rea legionară de care nu s-a dezis. Se pare că scriitorul 
Saul Bellow, evreu emigrat din Rusia, nu a fost  stră-
in de această obstrucţie. Altă propunere, în favoarea 
acordării premiului Nobel lui Eliade, vine în 1984 din 
partea scriitorului Paul Goma afl at în exil la Paris, dar 
rămâne şi aceasta fără rezultat.

Când a împlinit 60 de ani, Mircea Eliade a fost 
numit Doctor Honoris Causa la Sorbona.

A fost căsătorit de două ori, prima soţie Nina 
Mareş a murit de cancer, a doua a fost Catrinel (care, 
în contrast cu Eliade, simpatiza politica populistă de 
stâga).

Mircea Eliade se stinge din viaţă la 22 aprilie 
1986 la Chicago,  în vârstă de 79 de ani. 

2. Naţionalismul lui Mircea Eliade 
(Nae Ionescu sau nevoia de modele, Naţionalismul 
creator, Tradiţia enciclopedică,  „Linia” Eminescu, 
Mai au românii instinct statal?, Tradiţionalism versus 
modernitate, A fi  sau a nu fi ...român? „Să se fi  pierdut 
sămânţa Romei?”)

Într-o convorbire cu Lucian Blaga , Eliade măr-
turiseşte: „Noi românii avem misiunea de a crea un 
om universal, altul decât cel întrupat de greci sau de 
Renaştere.” La noi, dincolo de vicisitudini: „Există 
forţa creaţiei, există această vână bogată şi peste pu-
tinţă de secat. (...) căci orice poate pieri în lume, şi lu-
mea ar putea părea încă frumoasă – dacă înapoia unui 
neam veghează elitele creatoare.”

Pentru Eliade naţionalismul reprezintă o sta-
re de spirit.: „Cât timp va exista, undeva în lume, un 
singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea 
neamului nostru este salvată”. Naţionaliştii nu sunt 
eroi, conducători, ci cretaori. Eliade e tot mai convins 
că el e chemat să continue linia eminesciană în cultura 
română, ca scriitor de fi cţiune şi ca istoric al religiilor. 
În JURNAL PORTUGHEZ – Eliade afi rmă că pentru 
un exilat a-l citi pe Eminescu echivalează cu o întoar-
cere acasă.

Referitor la aderarea lui Mircea Eliade la miş-
carea legionară, Gabriel Stănescu afi rmă următoarele. 
Scopul mişcării legionare era „împăcarea neamului 
românesc cu Dumnezeu” Legionarismul reprezenta: 
„mişcarea de reînnoire spirituală pe baza principiilor 
creştine autohtone...era singura opţiune a tinerei gene-
raţii interbelice în acel marasm social şi politic datorat 
camarilei regale şi suveranului.”

Aderarea la mişcarea legionară (până să fi e 
partidşi să organizeze crime) ale intelectualilor nostri 
de marcă se explică prin faptul că erau sensibili la o 
mişcare spirituală in tradiţia noastră ortodoxă, şi care 
reprezenta, în acel moment istoric, singura alternativă 
la  regimul corupt care conducea ţara. Areticolul scris 
de Mircea Eliade, Piloţii orbi, publicat în Vremea 
(17.12.1937) este şi astăzi foarte actual. Democraţia, 
de la 1918 încoace, promovată de politicieni corupţi 
a dus la zdrobirea instinctului nostru statal. Eternita-
tea se aduce „numai prin ce se gândeşte, forţele care 
susţin istoria unei ţări ... n-au nimic cu politicul, nici 
economicul, nici cu socialul. Ele sunt prestate şi exal-
tate numai de către intelectualii unei ţări, de avangar-
da care singură, pe frontierele timpului, luptă contra 
neantului”. Participarea la politic, aduce laşitate, co-
rupţie şi trădarete. 

Specifi cul românilor, după Mircea Eliade re-
zultă din situarea lor la distanţă egală între Orientul cu 
rădăcini neolotice ţi Occidentul greco-roman. Polari-
tatea tradiţionalism-modernism aduce o tensiune cre-
atoare stimulatoare. Mitul meşterului Manole, circulă 
în balcani, dar varianta  noastră este cea mai reuşită 
stilistic. Mioriţa reprezintă specifi cul nostru. Tinerii 
generaţiei de atunci repugnau autohtonismul în nume-
le unui occidentalism superior. Azi se petrece acelaşi 
lucru. Reprezentanţii Institutului Cultural Român îl 
acuză pe Eminmescu de mentalitate burgeză, naţiona-
lism, protolegionarism şi provincialism romantic. 

În replică, „teroarea istoriei” a condus la soli-
darizarea neamului nostru cu natura în creştinismul 
cosmic spoecifi c.

Enciclopedismul lui Eliade poate fi  situat în li-
nia naţionalistă: Eminescu, Maiorescu, Nae Ionescu, 
Haşdeu, Iorga.

Gabriel Stănescu: 

MIRCEA ELIADE
 Odiseea omului modern în drum spre Itaca

(Ed. „Criterion publishing”, 2009)
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3. Teme religioase/mitice/sacre (Româ-
nism şi Ortodoxie, Secretul lui Mircea Eliade, Pro-
legomene la spiritualitatea arhaică, Un mod de a fi  
în lume, Înapoi în protoistorie, Mituri, arhetipuri 
şi repetare. O schimbare de paradigmă, Sacrul şi 
profanul,”Vârstele” timpului, Întrebare fără răspuns, 
Zădărnicia Istoriei, Strada Mântuleasa,

Ca şi pentru Nae Ionescu, Mehedinţi, Nichifor 
Crainic etc, Eliade consideră ortodoxia cea mai bună 
dintre religii: „Socotesc ortodoxia acel sens sublimal 
omului şi vieţii la care se ajunge fi e pe cale mistică 
(experienţă individuală), fi e prin contact cu umanita-
tea (...) Cred că la ortodoxie se vor opri cei mai mulţi 
din ultima generaţie, pentru că ortodoxia rezolvă anta-
gonismul dinamic dintre Iisus şi Apollon – Dionisos, 
pentru că sensul creştinismului e cel mai perfect spiri-
tual, aşadar cel mai real şi mai fecund.” 

Întrucât savantul Eliade a cercetat toate religiile 
fără părtinire, Emil Cioran consideră că savantul era 
„singurul credincios fără religie”.

Eliade critică teoriile care cataloghează cultu-
rile extra-europene simple superstiţii şi pe cele care 
consideră că  viziunile magico-religioase aparţin unei 
faze înapoiate din evoluţia mentală a omenirii. Pentru 
a le înţelege şi valorifi ca, Mircea Eliade a pornit de la 
cosmogoniile acestor popoare, de la concepţia omului 
arhaic despre lume. În această muncă titanică, folclo-
rul a constituit un adevărat instrument de cunoaştere. 
În urma cercetărilor sale, Mircea Eliade conchide că 
nu există culturi majore şi minore. Sacrul nu este un 
„stadiu din istoria conştiinţei” ci un „element  în struc-
tura acestei conţiinţe”, la primitiv, sacrul e inerent 
modului de a fi  al omului în lume. Unitatea în diver-
sitate a Europei trebuie să includă şi fondul ancestral 
autohton, valoarea incontestabilă a folclorului nostru 
(DE ZALMOXIS À GENGIS-HAN, Ed. Payot, Paris, 
1970).

 Într-o scrisoare către teologul George Alexe, 
din anul 1966, Eliade afi rmă: „N-am renunţat încă la 
gândul din tinereţe de a prezenta într-o zi religiile da-
ciei în perspectiva istoriei religiilor.” 

Scrul nu implică credinţa în Dumnezeu, zei sau 
spirite ci  „experienţa unei realităţi şi izvorul conştiin-
ţei de a exista în lume”. Şi în marxismul profan Eliade 
descoperă mari mituri biblice: lupta escatologică din-
tre bine şi rău, eroul (conducătorul divinizat , Mao/
Stalin/Lenin ultimul împărat/ţar), instaurarea Vârstei 
de Aur etc. 

Vocaţia transcendentă a omului religios, constă 
în imitarea comportamentului divin. Timpul mitic este 
ciclic, pe când cel modern/istoric, liniar şi limitat. La 
indieni, un ciclu complet (mahayuga) durează 12 mii 
de ani şi cuprinde patru cicluri/vârste. Primul durează 
400 de ani de auroră, 4000 de ani de ciclu propriu-zis 
şi 400 de ani de crepuscul; al doilea, 3000 ani (300 de 
ani auroră, 300 de ani crepuscul); al treilea, 2000 de 
ani şi ultimul, 1000 de ani. Noi suntem acum în Kali-
yuga, vârsta tenebrelor. Universul, inclusiv omul, se 
degradează de la ciclu la ciclu.   

Anul liturgic creştin reprezintă o repetare pe-
riodică a Naşterii şi Crucifi cării lui Iisus. La sfârşitul 
fi ecărui ciclu oamenii vor fi  judecaţi pentru faptele lor. 
Eliade visa să se sustragă timpului. La nivel naţional, 
Lucian Blaga susţinea că poporul nostru a supravieţuit 
în perioadele de restrişte, sabotând istoria. 

4. Odiseea omului modern (Odiseea 
omului modern, Ţara şi Exilul)

Pentru Mircea Eliade, peregrinările geografi ce 
ale omului, chiar exacerbate în secolul nostru, repre-
zintă traseul iniţiatic al regăsirii de sine, al întorcerii 
la centru. Cu alte cuvinte, viaţa fi ecăruia dintre noi 
reiterează mitul lui Ulise. Gabriel Stănescu schiţează 
odiseea istoricului religiilor (pe care le-am prezentat 
la primul paragraf al prezentei recenzii).

Mircea Eliade a suferit ca nici un alt azilant, 
drama exilului. Dar să-l cităm pe Mircea Eliade care, 
referindu-se la proriul său exil, afi rma că a refăcut pe 
cont propriu călătoria iniţiatică a lui Ulise, care repre-
zintă: „prototipul omului, nu numai modern, dar şi al 
omului legat de viitor pentru că este tipul călătorului 

hăituit. Călătoria sa este o călătorie spre Itacha, cu alte 
cuvinte, spre sine însuşi.”

Pentru Mircea Eliade, în această perioadă, sin-
gura alinare a constituit-o limba română, iar literatura 
a scris-o numai în această limbă. Pentru Vintilă Ho-
ria, exilul se prezintă în faţa lumii prin cei care crează 
în ritm românesc şi Mircea Eliade reprezintă cel mai 
ilustru exemplu. Într-un interviu acordat lui Claude-
Henri Rocquet (Încercarea labirintului), Mircea Elia-
de declara că modelul care l-a ajutat să se „desţăreze”, 
l-a constituit Dante care, deşi a trăit ultimii 20 de ani 
departe de Florenţa sa natală, a reuşit să se regăsească 
pe sine şi să termine DIVINA COMEDIE.

În capitolul intitulat Ţara şi Exilul, Gabriel 
Stănescu menţionează un aspect revelator pentru ver-
ticalitatea morală a istoricului religiilor, care merită 
consemnat.  În timpul „dezgheţului ideologic”, în anul 
1971, Mircea Eliade este invitat de Patriarhul Iustinian 
să conferenţieze la Institutele Teologice Universitare 
din Bucureşti şi Sibiu, precum şi la Academia Româ-
nă (pentru a i se decerna titlul de membru corespon-
dent). Dar în program era prevăzută o cină ofi cială cu 
Ceauşescu. Mircea Eliade a refuzat acest compromis.  

5. Literatura (Zădărnicia Istoriei, Camufl a-
je ale imaginarului, Strada Mântuleasa)

În perioada de relaxare ideologică dirijată, pen-
tru a atenua criticile înverşunate ale Occidentului, 
regimul comunist din România a permis publicarea 
unor scriitori importanţi, neînregimentaţi politic. Lui 
Mircea Eliade i se publică volumele: MAITREYI. 
NUNTĂ ÎN CER (1969); LA ŢIGĂNCI (1969), ÎN 
CURTE LA DIONIS (1980).

Pornind de la acest eveniment, Gabriel Stă-
nescu analizează un aspect principal al literaturii elia-
desciene şi anume ieşirea din istorie. Se impun câteva 
observaţii preliminare. 

În ASPECTE ALE MITULUI, Mircea Eliade 
precizează: „Surprindem în literatură, într-un mod mai 
viguros decât în în celelalte arte, o revoltă împotriva 
timpului istoric, dorinţa de a ajunge la alte ritmuri 
temporale decât cele în care suntem siliţi să trăim şi 
să muncim.” În aceeaşi carte, autorul precizează că 
descoperind sacrul în profan, prin întoarcerea la mit 
şi trăirea rituală a acestuia, putem ieşi de sub „teroa-
rea istoriei”. Salvarea din efemer o constituie creaţia 
umană.

Acest aspect îl urmăreşte Gabriel Stănescu, 
referindu-se la prozele lui Mircea Eliade: NOPŢI 
DE SÂNZIENE, SECRETUL DOCTORULUI HO-
NIGBERGER, NUNTĂ ÎN CER, ŞARPELE, PE 
STRADA MÂNTULEASA etc.

Medicul din SECRETUL DOCTORULUI 
HONIGBERGER dispare chiar fi zic, făcând exerciţii 
yoga pentru ieşirea sufl etului din trup, Iozi, fi ului unui 
rabin, dispare într-o pivniţă cu apă, de pe STRADA 
MÂNTULEASA, hrubă marcată de anumite semne 
ezoterice (la fel şi Lixandru, din aceeaşi nuvelă) etc. 
Explicaţia constă în faptul că sacrul reprezintă o lume 
paralelă, la fel de consistentă fi zic, ca şi lumea reală, 
profană.

Gabriel Stănescu analizează cu minuţiozitate 
romanul NOPŢI DE SÂNZIENE, întrucât acesta re-
prezintă o frescă social-istorică a României din perioa-
da 1936 – 1949 şi în peronajul principal Ştefan Viziru, 
regăsindu-se anumite date biografi ce importante din 
viaţa autorului, precum şi implicaţiile intelectualilor 
în mişcarea legionară. Viziru face şi el detenţie în la-
gărul de la Miercurea Ciuc dar nu se consideră adeptul 
mişcării legionare, preferând democraţia. Gabriel Stă-
nescu se întreabă dacă această afi rmaţie a personajului 
nu constituie cumva dezicerea autorului faţă de Gardă. 
Se ştie că în tinereţe, Mircea Eliade a scris entuziaste 
articole pro-legionare în revista Buna Vestire, dar asis-
tentul său, I. P. Culianu, afi rma că profesorul nu a fost 
înregimentat. Problema a rămas neelucidată, întrucât 
Mircea Eliade a păstrat tăcere asupra acestui subiect, 
în întreaga sa viaţă.

Revenind la problema ieşirii din timpul pro-
fan, Ştefan Viziru caută pe parcursul întregii fi cţiuni 
romaneşti să regăsească paradisul copilăriei şi în mo-

mentele de reverie i se pare că ceasornicele s-au orit. 
Dacă pentru Mircea Eliade putem cucerii eternitatea 
încă din viaţa profană prin creaţie culturală, cred că el 
a reuşit deplin acest lucru. Nu numai prin prozele sale 
de excepţie, dar şi prin cercetările sale de istoria reli-
giilor între care primează ISTORIA CREDINŢELOR 
ŞI IDEILOR RELIGIOASE (ediţia în limba română 
fi ind publicată în anul 1980).

După această analiză a capitolelor cărţii, trebu-
ie să remarcăm faptul că şi Addenda cuprinde texte 
importante, între care primează cel în care Gabriel 
Stănescu se opreşte asupra monumentalei monografi i 
(în două volume) semnată de Mac Linscott Ricketts 
- RĂDĂCINILE ROMÂNEŞTI ALE LUI MIRCEA 
ELIADE (Mircea Eliade. The Romanian Roots. 1907-
1945),  publicată în anul 1988 la Columbia University 
Press din New York. 

Autorul a studiat istorie religiilor cu Eliade la 
Chicago, între anii 1959-1964, a învăţat româneşte  şi 
a cercetat la Biblioteca Academiei din Bucureşti arti-
colele scrise de Mircea Eliade de la debutul din 1921 
şi până la 1945. Mac Linscott Ricketts se foloseşte de 
această ocazie pentru a-şi apăra mentorul de acuzaţiile  
de antisemitism, aduse de Lavi Loewenstein (originar 
din Tromânia) în revista Toladot şi de Alexandra Laig-
nel-Lavastine, acuzaţii care au contribuit la neacorda-
rea premiului Nobel lui Mircea Eliade. Cartea lui Mac 
Linscott Ricketts o voi comenta cu altă ocazie. 

*
*    *

Viaţa tumultoasă a lui Gabriel Stănescu, ase-
mănătoare în câteva puncte esenţiale cu a lui Mircea 
Eliade,  ilustrează şi ea, cu prisosinţă, odiseea omului 
modern, mit atât de drag istoricului religiilor. Acum 
când se împlineşte un an de la ieşirea din timp a exe-
getului (22 noiembrie 2011),  îi voi trece în revistă 
principalele date bio-bibligrafi ce, ca un pios omagiu.

Gabriel Stănescu s-a născut la 9 septembrie 
1951, în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Filoso-
fi e a Universităţii din Bucureşti în 1977. În timpul 
studenţiei a devenit membru fondator al cenaclului 
Universitas şi a activat în presa studenţească, deve-
nind membru al Uniunii scriitorilor în anul 1990. În 
1991  Gabriel Sătnescu a emigrat în SUA, stabilindu-
se în Atlanta/Georgia, dobândind statutul de refugiat 
politic. Poseda dublă cetăţenie, petrecându-şi viaţa 
pe două continente (în ultimii ani, devenind lector la 
facultatea de jurnalistică din cadrul Universităţii Spi-
ru Haret din Bucureşti). A dobândit titlul de doctor în 
fi losofi e în anul 2002, cu teza: ”Particularităţi etnocul-
turale ale românilor americani. Contribuţii la studiul 
comparativ al etnosului românesc”. 

Gabriel Stănescu a debutat în revista „Croni-
ca” din Iaşi în 1969, apoi a publicat peste 15 volume 
de versuri şi 7 de eseuri. A fondat: Editura Criteri-
on Publishing (Atlanta, Georgia în 1995), Asociaţia 
Internaţională a Scriitorilor şi Oamenilor de Artă 
Români (1995), revista „Origini-Romanian Roots” 
(1997), Caietele internaţionale de poezie (1997)

A fost autorul mai multor volume de poezie din-
tre care amintim: Exerciţii de apărare pasivă, Ed. Al-
batros, 1984; Împotriva metodei, Ed. Albatros, 1991; 
America! America!, Ed. Euphorion, 1994; Sfârşitul 
care începe, Ed. Panteon; 1996; Peisaj cu memorie, 
Poeme haiku memory landscape, Ed. Criterion Pu-
blishing, 1996; Stress, Ed Helicon, 1998; Identitatea 
neantului, Colecţia Poeţi optzecişti, Ed. Axa, 1998. O 
speranţă numită Mayfl ower (Ed. T, Iaşi, 2008),  111 
poeme (antologie bilingvă, 2010). 

În cadrul editurii „Criterion Publishing” a iniţi-
at o colecţie valoroasă, dedicată marilor personalităţi 
ale culturii noastre, aşa cum au fost acestea receptate 
de contemporanii lor (Mircea Eliade, Emil Cioran, 
Nae Ionescu şi Petre Ţuţea - ultima chiar înainte de 
moartea iniţiatorului, survenită în fatidica noapte din-
tre 21/22 noiembrie 2010). Devotata sa soţie, Virginia 
Stănescu, editează şi conduce în continuare revista 
Origini, fondată de Gabriel Stănescu. Din păcate, edi-
tura „Criterion Publishing”, în care au fost publicate 
atâtea cărţi importante pentru cultura românească, şi-a 
încetat activitatea...

G. Lucian
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ZENOVIE CÂRLUGEA: 

Pentru că domnul Lucian Gruia 
ne-a luat-o înainte, articolul nostru des-
pre cartea lui Zenovie Cârlugea : «Emi-
nescu - mitografi i ale daco-roânităţii « 
nu mai poate rămâne structurat cum îl 
preconizasem. Trebuie să plecăm de la 
o altă premiză. Nu atât cuprinsul volu-
mului îl vom lua în considerare, cât ati-
tudinea autorului faţă de problematica 
abordată. Domnul Zenovie Cârlugea 
este un istoric şi critic literar care nu se 
mulţumeşte să furnizeze informaţii, ci 
urmăreşte să inducă spre cititor un crez, 
să-i infl uenţeze convingerile. Alege, ast-
fel, o formulă critică riscantă, care poate 
stârni reacţii imprevizibile. 

Cum autorul însuşi precizează în 
„Cuvânt înainte”, „Eminescu - mitogra-
fi i ale daco-românităţii „ nu este o carte 
scrisă pe baza unui proiect atent elabo-
rat, ci rezultă din însumarea unor studii 
redactate de-a lungul vremii, unele oca-
zional, fi e pe generoasa temă a emine-
scianismului, fi e pe cea a dacismului. 
Amândouă reprezintă adevărate pasiuni 
în activitatea de cercetare a autorului, 
pentru ultima dovedindu-şi calităţi de 
expert. Structura aceasta oarecum com-
pozită a volumului poate scuza câteva 
repetiţii ideatice şi permite o mai largă 
însumare de teme adiacente. 

Nu căutăm să ne erijăm printre 
specialiştii dacologiei, pentru că simţim 
că n-am rezista presiunii unei asemenea 
exigenţe. Ba, ardelean vechi ce suntem, 
trebuie să recunoaştem că sentimentele 
noastre se împart egal între latinitate şi 

dacism. Observăm uşor, de 
aceea, că domnul Zenovie 
Cârlugea deosebeşte între 
conceptele de «daco - româ-
nitate « şi «daco - romani-
tate». Nu de simple nuanţe 
este vorba, ci de o decisă vi-
ziune istorică. Noi am fi  op-
tat pentru al doilea termen, 
ca să ne împăcăm dualitatea 
spirituală funciară. Dar nu 
avem a-i reproşa nimic au-
torului, îi respectăm opinii-
le, pe care le argumentează 
şi le converteşte ca funda-
ment sigur pentru prezen-
tarea «epopeii dacice» în 
creaţia poetică eminesciană. 
O prezentare bogată şi con-
vingătoare, care situează în 
prim-plan textele poetice, 
nu referirile critice pe mar-
ginea lor. Se întăreşte, astfel, 
ideea că Mihai Eminescu 
este poetul nostru naţional 
şi pentru că, în mai mare 
măsură decât oricare altul, 
a simţit că rădăcinile ne ţin 
drepţi sub soare în faţa tu-

turor furtunilor istorice care au bântuit 
prin această parte de lume.  Geniul său 
a căutat să suplinească barzii pe care nu 
i-am avut, născând, printr-o imaginaţie 
romantică dezlănţuită, eroii tragici de 
care spiritualitatea românească avea ne-
voie ca să se defi nească şi istoric în faţa 
omenirii civilizate.

Domnul Zenovie Cârlugea este 
un mare iubitor de Eminescu. Ne-am 
temut, după lectura primelor pagini ale 
cărţii, să nu alunece cumva spre un ba-
nal encomion. Nu este însă cazul. Prea e 
citit, prea e chibzuit, prea are dăscălia în 
fi bra sa intimă, ca să se lase în voia pasi-
unilor, a cuvintelor cu sclipici. E în mă-
sură să asigure echilibrul necesar orică-
rei rostiri intelectuale. Ne plac, de aceea, 
mult accentele sale polemice, nu numai 
la adresa detractorilor poetului, ci şi a 
celor dedaţi cu osanalele. Există, printre 
români, un mit Eminescu, avem nevoie 
de el, trebuie să-l apărăm, dacă vrem să 
ne păstrăm specifi citatea naţională, dar 
în acest proces nu au ce căuta ingerinţe 
politice ori clericale. Pe drept cuvânt, 
domnul Zenovie Cârlugea sancţionează 
ideile năstruşnice care cer sanctifi carea 
poetului ori consacrarea lui de cântăreţ 
în strană. Dimpotrivă, i se pare că mitul 
eminescian sporeşte în strălucire în mă-
sura în care ni-l vom asuma pe poet mai 
aproape de condiţia sa umană. Se citesc 
cu mare interes acele pagini ale cărţii în 
care Mihai Eminescu e urmărit în raport 

cu semenii săi, ca bărbat îndrăgostit, ca 
bărbat gelos, ca bărbat suferind, ca băr-
bat cu vederi politice ferme, ca mare 
patriot. Că poetul, bunăoară, a fost ur-
mărit de serviciile secrete austro-ungare 
era un lucru ştiut. Chiar fără documente, 
putea fi  bănuit. Un gazetar cu atitudine 
atât de răspicat naţională, formator de 
opinie, nu putea trece neobservat. Dar 
de aici până la a imagina un complot 
străin împotriva sa, la care să adere şi 
marile personalităţi culturale şi politice 
care l-au luat sub protecţia lor, e o cale 
pe care nu se poate aventura decât cei 
rupţi de realitate. E bine că domnul Ze-
novie Cârlugea se disociază  ferm de ei, 
printr-o judecată limpede, cu argumente 
incontestabile. A cultiva mitul Eminescu 
nu înseamnă a-l despovăra pe poet de 
orice păcat omenesc. De multe ori, artiş-
tii sunt mari ori interesanţi şi prin micile 
lor păcate.

Geniul poetic eminescian a fost 
recunoscut şi preţuit de contemporani. 
E destul să-l invocăm pe Titu Maio-
rescu, spiritul critic cel mai acut şi mai 
clarvăzător al epocii, ca să argumentăm 
un atât de bătătorit adevăr. Pentru ilus-
trarea acestei recunoaşteri în posterita-
te, domnul Zenovie Cârlugea apelează 
la alte două nume ilustre din poezia 
românească, Tudor Arghezi şi Nichita 
Stănescu,poeţi ce se consideră ei înşişi 
ca desprinzându-se din spiritul emines-
cian. Citează convingător, în acest sens, 
din poezia, dar mai ales din publicistica 
lor. Nu prea înţelegem de ce  n-a fost 
evocat şi Lucian Blaga, ştiut fi ind că 
personalitatea şi opera acestuia îi sunt 
atât de familiare. Pentru că adevăratul 
emul eminescian el este, prin poezia, 
prin teatrul, prin fi lozofi a sa, nu doar 
printr-o publicistică ocazională. Argu-
mentul s-ar fi  pliat de minune la ideea 
fundamentală a cărţii. Ne place să cre-
dem că este vorba de o simplă omisiune, 
nu de o concesie făcută spiritului local.

„Eminescu - mitografi i ale daco-
românităţii „este o carte frumoasă şi prin 
imaginile care o ilustrează. Frumoasă şi 
educativă. E mare lucru să poţi fi  în ace-
laşi timp om instruit şi dascăl. Să te poţi 
ridica, prin ştiinţa de carte, sus de tot, de 
unde să ai o privire cuprinzătoare asupra 
lumii, iar de acolo să le vorbeşti celor 
tineri pe înţelesul şi întru formarea lor. 
În vremurile prea mişcătoare de astăzi, 
parcă s-a împuţinat numărul acestor ma-
giştri, atât de mulţi pe timpul lui Nicolae 
Iorga. Şi, Doamne, câtă nevoie este de 
ei ! Vedem în domnul Zenovie Cârlugea 
un ilustru model. Cărţi ca ale Domniei 
Sale sunt de o acută trebuinţă în tranziţia 
noastră parcă fără sfârşit.

  IULIU PÂRVU, Cluj-Napoca

De la o anumită vârstă, fi ecare scriitor, urmând 
exemplul lui Blaga se gândeşte să adune „pietre pentru 
templul” său, adică o culegere de maxime şi cugetări care 
să reziste timpului. Eugen Evu, poet, prozator, eseist, dra-
maturg, editorul revistei Nova Provincia Corvina realizea-
ză acest deziderat în volumul CURCUBEUL NOPŢII/YL-
BERI I NATËS (broşură bilingvă, româno-albaneză, tradu-
cerea datorându-se inimosului poet Baki Ymeri). Cartea a 
fost tipărită sub egida revistei Albanezul (Bucureşti 2011), 
în colaboare cu Uniunea Albanezilor din România.

Autorului nu i-a fost greu să realizeze acest grupaj 
întrucât poeziea sa a fost întotdeauna gnoseologică, topind 
într-o lavă incendiară marile teme ale liricii dintotdeauna: 
dragostea, creaţia, moartea, transcendenţa.

Iubirea , în viziunea poetului, reprezintă cea mai 
frumoasă stare sufl etească, transgresând barierele morale: 
„Nici o iubire / nu este / culpabilă” (IPOCRIZIA). În aceasta 
stare sublimă a sufl etului e mai important să dăruieşti decât 
să primeşti: „Avem nevoie 
/mai mult a iubi / Decât / A 
fi  iubiţi”. (SOFISM 2). Cre-
aţia, motivată transcendent, 
relevează esenţa lumii care 
este lumina spiritului: 

„Năvod de grăunţe 
solare / întind unduind pes-
te lume / cuvinte cu trupuri 
amare / şi-n miez invizibil 
un nume / Luminalume” 
(ARTA POETICĂ)

Dacă Blaga adân-
cea  misterul prin cunoaş-
tere luciferică, iar Arghezi 
căuta cu ardoare urmele 
paşilor lui Dumnezeu pe pământ, Eugen Evu cercetează 
cuvântul demiurgic al poetului, încărcat cu energii magi-
ce: „Am observat că ploaia / Stimulează levitaţia ca stare 
/ Mai mult decât / Plinul lunii / aceasta nu o pot explica / 
Nici genialii / Şi nici nebunii. / Trezirile sunt de departe / 
Şi cineva râde cu stele / Cuvintele ştiu cuvinte: / Interiorul 
sferic din ele.” (STIMULI). Nu scapă din vizorul poetului 
nici aspectele sociale dezolante pe care le trăim astăzi într-
o vinovată acceptare: A tăcea / Într-o lume / A surzilor / 
Este tot o complicitate.” (A TĂCEA). Paradoxala prezenţă 
a divinităţii, printr-o iubire superioară, animă creaţia: „Pen-
tru om, căderea îngerilor / a fost întru a sa înălţare. / Urma 
pereche / a unei păsări în zbor. / Aşa e poezia înaltă.” (NA-
NOPOEME). Chiar când tatonează ludicul, poeziile auto-
rului se păstrează într-un registru grav, structura unor doine 
sau bocete ancestrale dublează, ca nişte ecouri prelungi, 
textele concrete. Un plâns bacovian al materiei şi al fi inţei 
noastre încătuşate în efemer încearcă să-şi sfarme limitele. 

Maximele şi refl ecţiile din CURCUBEUL NOPŢII 
atestă că destinul lui Eugen Evu se împlineşte prin poezie: 
„Al meu timp / este unul / când prea în urmă / când mult 
înainte. / Am dat sânge poeziei / şi iată, îmi smulge inima. / 
Aud timpul / care începe să ningă / printre cuvinte... / Dacă 
nu le voi trăda / mă vor ucide.” (VÂRSTA). Arderea de tot a 
autorului, pe altarul liric a fost benefi că. Poezia lui Eugen 
Evu  va rămâne: „Cei care ard mult / Mor mai mult. / Îşi 
mor moartea.” (ETAPELE ARDERII)

G. LUCIAN

După ce am citit cartea familiei 
Petean, dedicată jocurilor creative de-a 
„poezeaua”, ajunsă la ediţia a III-a, am 
început să sar într-un picior, jucând şotro-
nul în casă şi m-am înseninat. Probabil că, 
redescoperind bucuria jocului, acea viziu-
ne ingenuă asupra lumii, am dat în mintea 
copiilor. Brâncuşi spunea: „Când nu mai 
suntem copii, am murit.” Aşa este. Când 
nu  mai avem puterea să descoperim lu-
cruri noi în paleta de frumuseţi a lumii, ne 
rămâne numai deznădejdea.

Jocurile din această carte mirifi că 
au fost vorbite şi scrise de nenumărate ori, 
timp de mai bine de 10 ani, la Şcolile Nr. 
1 şi 2 din Moisei; Şcolile Nr. 8 şi 9 şi fosta 
Casă de Pionieri/actualul Club al elevilor - 
toate acestea în Maramureş -, unde autorii 
au fost dascăli în perioada 1977-1989.

Rolul ludicului în poezia lui Mir-
cea Petean l-am comentat într-o recenzie, 
dar nu ştiam că fenomenul a devenit pen-
tru el o dimensiune a existenţei. Când am 
citit sinteza defi niţiilor ludicului selectate 

de autori din specialiştii în diverse ramuri 
ale medicinei, fi losofi ei etc (capitolul Jo-
cul de-a poezia), mi s-a încreţit fruntea. 
Pentru Karl Groos jocurile copiilor repre-
zintă exerciţii de adaptare la problemele 
vieţii, iar la Freud ele oferă reproducţia 
simbolică a unor situaţii traumatizante. 
Nu vom stărui asupra defi niţiilor, cert este 
că jocul, prin gratuitatea şi autonomia sa 
reprezintă exerciţiul libertăţii manifestate 
împotriva otricăror constrângeri.

În ceea ce priveşte raportul dintre 
poezie şi joc, raport care constituie moti-
vul cărţii de faţă, trebuie să-l cităm pe J. 
Huizinga: „Poesis este o funcţie ludică. 
Ea se desfăşoară într-un spaţiu de joc al 
minţii, înmtr-o lume proprie pe care şi-o 
creează mintea, o lume în care lucrurile 
au alt chip decât în viaţa obişnuită şi sunt 
legate între ele prin alte legături decât prin 
cele logice.”

La care autorii adaugă: „Toate  for-
mele poeziei: forme prozodice (măsura, 
ritmul, rima, asonanţa), mijloace poetice 

(repetiţia, inversiunea, alternarea, refre-
nul, eliziunea), forme de exprimare (lirică, 
epică, dramatică), precum şi motivele îşi 
au originea în joc.”

Pornind de aici, autorii inventza-
riază şi poate şi inventează, 50 de jocuri 
creative, grupate în patru capitole:

1. Locuri literare (anagrama, cui-
bul de cartofi , jocul silabelor, logogriful, 
jocul sinonimelor, jocul antonimelor, cu-
vinte compuse, palindroame şi polindroa-
me, jocul greşelilor de tipar, prefi xul arbi-
trar, calamburul, insula de corali);

2. Jocuri lexicale (jocul sintagme-
lor, monorima, substituiri, transpoziţii, 
combinări, proliferarea lexicală, acrosti-
hul, ideea migratoare);

3. Jocuri ale fi gurilor retorice (epi-
tetul, comparaţia, metafora, personifi area, 
oximoronul, hiperbola, litota),

4. Jocuri de imaginaţie (jocuri 
adaptate, jocuri inventate, tunelul imagi-
nilor, ce  s-ar întâmpla dacă?, ce mi sa- 
întâmplat cu n cuvinte, alte întrebări, alte 

răspunsuri, moduri de întrebuinţare, spaţii 
imaginare, obiecte şi vietăţi suprarealiste, 
inventare de cuvinte, sinestezii, identi-
fi cări, metamorfoze, miracole, călătorii, 
cartea vorbită, caietul cu năzdrăvănii, vor-
birea în dodii, texte calchiate, pastişa, ara-
bescuri, ocazionale, autoportretul).

Le-am enumerat ca să vedeţi câte 
jocuri de-a poezeaua au fost experimenta-
te de autorii cărţii.

Acum, după ce am terminat recen-
zia, am exersat şi eu un joc de liric. Am 
introdus într-o căciulă, mai multe cuvinte, 
printre care: joc, viaţă, familia Petean şi 
altele. Iată ce mi-a ieşit: Viaţa este un joc 
trist, pe care familia Petean îl joacă fru-
mos şi ne invită şi pe noi să ne iluminăm 
prin bucuria jocului.

Acum, că am terminat recenzia mă 
apuc să joc şotron, sărind într-un picior 
prin cameră.

L. G.

„EMINESCU - MITOGRAFII ALE DACO-ROMÂNITĂŢII”

Ana&Mircea Petean – OCOLUL LUMII ÎN 50 DE JOCURI CREATIVEAna&Mircea Petean – OCOLUL LUMII ÎN 50 DE JOCURI CREATIVE
(Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2010)(Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2010)

EUGEN EVU:
 „CURCUBEUL NOPŢII”
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Marin I. Arcuş, al 
cincilea copil dintr-o familie 
modestă, Ilie şi Ana Arcuş, 
născut la 9 mai  1938, zi cu 
semnifi caţii istorice, inte-
ligent şi doritor să înveţe carte 
din fragedă pruncie, după ce 
termină şcoala primară şi 
ciclul gimnazial pe plaiurile 
natale, urmează cursurile 
Şcolii Pedagogice Mixte din 
oraşul Craiova, după care 

obţine diploma de învăţător. Pe  timpul şcolarităţii, 
se conturează şi se statornicesc două pasiuni puternic  
evidenţiate: muzica si literatura. Acestea îşi găsesc 
împlinirea prin continuarea studiilor la Conservato-
rul ,,Ciprian Porumbescu”, Bucureşti, Facultatea de 
Compoziţie si Dirijat, Profesori de Muzică (1962-
1966), şi Facultatea de Limba si Literatura Română a 
Universităţii din Bucureşti (1966-1972). Iată că Marin 
Arcuş devine un nume predestinat, dacă e să ne gân-
dim la ,,arcuşul” de la vioară.

Deşi putea să ocupe o catedră onorabilă în orice 
oraş al ţării, chiar şi în Capitală, a ales să revină în lo-
calitatea sa natală, ,,la  obârşie, la izvor”, spre a urma, 
se pare, destinul unor eroi intelectuali din opera mare-
lui clasic, Ioan Slavici.

Statornicit în satul său natal, Rădineşti, ca pro-
fesor de limba română şi de muzică, devine, pe lângă 
profesorul cu vocaţie, animatorul, sufl etul tuturor 
acţiunilor culturale  şi ştiinţifi ce. Instruieşte  şi conduce 
Corala dănciuleşteană cu care obţine nenumărate pre-
mii şi menţiuni.

Ca profesor, a avut un mare privilegiu: de a 
scoate în evidenţă elementele contigue, complemen-
tare dintre literatură şi muzică, de  a realiza legătura 
dintre cele două discipline, având în vedere că ,,Poe-
zia, cu farmecul ei de dincolo de cuvânt, cu valul rit-
mului ei organic, se înrudeşte cu arta muzicală, este 

curcubeul pe care se avântă muzica în tensiunea ei 
vitală”(Cella Delavrancea). Altul e mesajul transmis 
elevilor atunci când se predă poezia lui Mihai Emi-
nescu, exempli gratia, ,,Luceafărul” pe fundalul  ,,Ap-
passionatei” de Beethoven, ,,Scrisoarea I”-,,Sonata lu-
nii”, ,,Scrisoarea III”-,,Eroica”, ambele compoziţii ale 
aceluiaşi Beethoven; ,,Pastelurile” lui Vasile Alecsan-
dri-A.Vivaldi, ,,Anotimpurile”; Ion Creangă , ,,Amin-
tiri din copilărie”-Suita ,,Amintiri din copilărie”, de 
George Enescu. Şi exemplele pot continua. De fapt, 
vioara cu ,,arcuşul” ei se afl a la un loc de cinste în 
cabinetul de limba si literatura română, făcând mereu 
uz de ea, în predare.

În 1972, cu ajutorul elevilor, al cadrelor di-
dactice şi al bătrânilor, înfi inţează Muzeul satului 
Rădineşti, cu locaţia în şcoala veche, construită în 
1937. Organizează şi conduce acţiunea de sărbătorire 
a unei jumătăţi de mileniu de la prima atestare 
documentară a Rădineştilor(1989). Cu această ocazie, 
Marin Arcuş lansează Monografi a Rădineştilor şi se 
înfi inţează Societatea Cultural-Stiintifi că ,,Rădineşti-
Gorj” al cărei preşedinte a fost şi este Marin Arcuş. 
Societatea va avea şi o revistă, ,,Interfl uvii”, înfi inţată 
în 1992, cu apariţie anuală, înregistrată la Biblio-
teca Academiei Române, redactor-sef, acelaşi Marin 
I.Arcuş.

Dar Marin Arcuş este şi autorul a trei cărţi. Pri-
ma lucrare, ,,Graiul locuitorilor din Rădineşti-Gorj”, 
apărută în 2006, la Editura ,,Scrisul Românesc”, 
Craiova, este prefaţată de către profesorul universi-
tar Dumitru Ivănuş. Este ,,o monografi e lingvistică, 
redactată cu multă acribie si cu multă dragoste faţă de 
locurile natale”. Întocmită cu rigoarea specialistului, 
Marin Arcuş îşi pune în valoare cunoştinţele sale de 
fonetician, fonolog şi gramatician. Abordează toate 
componentele ce formează registrul limbii române: 
fonetica, fonologia, lexicul, morfologia, sintaxa, sti-
listica, precum onomastica (antroponime şi paronime, 
supranume, zoonime) şi toponimia (nume de locuri). 
Este o prezentare exhaustivă cu un riguros caracter 

ştiinţifi c. Cea de-a doua carte, ,,Ipostaze”, apărută în 
2008, Editura Scrisul Românesc, Craiova, cuprinde 
eseuri despre literatură şi artă, despre muzică şi muzi-
cieni, probleme de limbă, câteva creaţii poetice pro-
prii, recenzii, medalioane despre fi gurile unor intelec-
tuali care şi-au exercitat profesia ex professo în locali-
tatea Rădineşti ori care s-au ridicat din rândul rădineş-
tenilor, unii cu titluri academice (învăţători, profesori, 
preoţi etc.), interviuri şi referinţe critice. Se sfârşeşte 
cu o bogată iconografi e.

,,Drum prin vremuri” este cea de-a treia lucra-
re, apărută la Editura Sitech, Craiova, 2011, în care 
autorul, Marin I. Arcuş îşi prezintă in extenso viaţa, 
ab origine, cu ascendenţii neamului Arcuş, continuând  
cu anii de şcoală şi de studenţie, dascăl şi director de 
şcoală în satul său natal şi sfârşind cu realizările în 
plan profesional şi cultural. Este drumul parcurs de 
Marin I. Arcuş prin hăţişurile vieţii, de la copilul inte-
ligent, sagace, plecat din lumea satului la şcolile ,,mai 
înalte” de la Craiova şi Bucureşti, dornic să primească 
lumina învăţăturii, până la intelectualul select, rasat, 
pentru care viaţa i-a fost dată cu scopul de a munci, a 
iubi şi a se înnobila. Viaţa, pentru Marin Arcuş, este 
un dar pe care, prin faptele sale, îl merită pe deplin.

Comandamentele după care s-a condus în viaţă 
au fost inculcate urmaşilor săi direcţi, Ileana Arcuş-
Popescu, profesoară de limba şi literatura română, şi 
profesor doctor Constantin M. Arcuş, specialitatea 
matematică, cu şase luni, cercetare matematică în Ja-
ponia, care, deşi putea să urmeze o carieră academică, 
predă matematica la ciclul gimnazial din comuna na-
tală, Dănciuleşti. Acelaşi destin precum al tatălui său.

Ajuns la vârsta senectuţii, acest învrednicit 
slujbaş al învăţământului şi al culturii de pe plaiurile 
gorjeneşti trăieşte din plin un sentiment de exultare, 
conştient că ,,Măsura vieţii omului nu stă în lungimea 
anilor, ci în buna întrebuinţare a ei”(Plutarh).

Dixi!   

Constantin E. UNGUREANU

MARIN I. ARCUŞ –
un nume cu renume în Rădineştii Gorjului şi nu numai

,,Omul nu e ceea ce ascunde, el e ceea ce înfăptuieşte” (André Malraux)                                                                                                                      

Recentul volum de poezii al lui Octavi-
an Doclin cuprinde, în principal, poemul de 18 
secvențe cu un epilog, Firul cu plumb, urmat de 
Poemul minim într-un vers (ambele cu variante 
în engleză datorate distinsei traducătoare Ada D. 
Cruceanu), precum și 47 de poeme mai vechi, 
inedite, adunate acum sub titlul Poeme din mi-
leniul trecut.

Structurată astfel, cartea aduce noi viziuni 
poetice, amintind totodată de obsesiile mai vechi 
ale acestei lirici, între care acele artes poeticae 
sunt de departe cele mai implicate în defi nirea 
propriei deveniri și consacrări poetice.

Încercat de un opresiv sentiment al tim-
pului, poetul – parcurgând cu măsură pustia cu-
vântului „în pârgă sau în coacere”, își exprimă 
într-o redimensionare aproape euclidiană  nevo-
ia de certitudini și siguranță. „Firul cu plumb” 
sau „cântarul cu plumb” – metafore foarte inspi-
rate ale scrutării de sine – nu sunt altceva decât 
instrumente ale propriei verticalizări ideatice, 
atingând ideea vizionarismului arhitectural (id 
est: mitul întemeietor al zidirii manolice), acea 
construcție de idei, metafore și obsesii, ce arti-
culează un univers liric aparte, specifi c doclini-

an. Nimic nu poate tulbura, însă, „măsurătoarea” 
cuvântului decât, pentru o clipă, „nisipul” încins 
al furtunii... Trecând „râul neîmblânzit”, poe-
tul aude de pe celălalt mal „pasărea de noapte/ 
îi răspundem încrezători/ făcându-i cu ochiul” 
(Râul neîmblânzit). Înaintarea într-o geogra-
fi e ideatică nu-l face să uite „țara trecutului” și 
să regăsească, în pustietatea Pustiului, dâra de 
lumină „care să-i arate drumul de reîntoarcere/ 
într-o nouă vechime”...

Pretutindeni semne tâlcuitoare și uimiri, 
ezitări și îndemnuri, acoperișuri de piatră cu 
perspective celeste („poarta cerului”), asupră-

i engramată crucea arzândă a frunții, ziduri de 
cărămidă cu rădăcini adânci („piatră peste pia-
tră”) ale unei existențialități privind în oglinda 
sinelui ca „un poem/ care nu se mai termină” 
și, în sfârșit, asurzitoarele bătăi de clopot „pe 
acoperișul lumii” („în timp ce fi rul cu plumb/ în-
dreaptă pentru ultima oară/ pasul cu care pășesc/ 
în Shambala (18.Pas) – toate aceste fi gurații 
alegorice mărturisesc un parcurs onto-poetic de 
largi și problematice disponibilități expresive. 
În numele milenarist al „fi rului cu plumb”, poe-
tul va învinge, așa cum împăratului bizantin de 
cinstită amintire Constantin cel Mare îi fusese 
prezisă victoria în semnul crucii arzând pe cer.

Cursivitatea vizionar-expresivă și abia 
schițată a unor parabole și alegorii, dicția lim-
pidă a gândului punctată, adeseori, de tonul 
când reținut până la muțenie, când oracular în-
dreptat spre citatul biblic, balansul între obiec-
tivarea lirismului și mărcile unei împovărate 
subiectivități, în general o mai veche maturitate 
a gândului rostit imagistic – reconfi rmă statutul 
de poeta mirabilis al unuia dintre cei mai auten-
tici și înzestrați poeți români de la cumpănă de 
milenii.

Z. C.

„Firul cu plumb”
al poeziei lui Octavian Doclin
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Când mă întorc cu gândul pe fi rul vremii, revăd  
în amintire o zi din decembrie 1962 - prima întâlnire cu 
Paul Everac, venit la o sindrofi e cu bunul  său prieten, 
Petre Chivu, să se documenteze asupra felului cum 
se distrează tineretul. Cum peste un an am devenit 
doamna Chivu, în calitate de soție a bunului prieten 
am fost adoptată și eu de familia Constantinescu. 
Numele real al lui Everac era Petre Constantinescu, 
celălalt nume era folosit ca pseudonim literar.

Am păstrat întotdeauna o respectuoasă distanță 
față de șeful familiei Constantinescu,  a cărui vastă 
cultură și multilaterale cunoștințe le admiram, dar 
al cărui spirit polemic  intransigent mă intimida. 
M-am apropiat în schimb cu tot sufl etul de adorabila 
lui soție, Diți, și de minunații lui copii, Eugen și 
Mădălina. 

Privesc din când în când  cu nostalgie imagini 
din iulie 1966, când am fost cu familia lor într-o 
vacanță de neuitat, plină de peripeții, călătorind cu 
pluta pe Bistrița, cu vaporașul pe lacul Bicaz, la 
Lacul Roșu sau urcând Ceahlăul. 

Împreună cu Petre Chivu, am luat parte la 
inspiratele agape organizate în casa Everac, am asistat 
la premierele principalelor piese ale maestrului, am 
fost de față la inaugurarea proprietății de la Podul 
Dâmboviței, pe vremea când casa era foarte diferită 
de ceea ce este azi.

Am divorțat în 1973 de prietenul Chivu, dar am 
păstrat legăturile cu Diți și familia ei. Am continuat 
să asist la lecturi din opera maestrului și i-am urmărit 
scrierile, redactate în stilul său inconfundabil.

După decesul tatălui meu în 1985, am preluat 
arhiva legată de construirea Coloanei monumentale. 
Paul Everac a fost dintre cei care pledau pentru 
păstrarea monumentului original. A scris rânduri 
pline de substanță, argumentate logic, în stilul său 
polemic redutabil, în vederea respingerii clonării 
monumentului.

Au trecut anii. Sănătatea mi s-a deteriorat 
și am putut fi  mai rar în contact direct cu familia 
Everac.  Am admirat în continuare citadela construită 
prin familie, legăturile de nezdruncinat cu copiii și 
nepoții, dragostea exemplară între soți. 

Povara senectuții și suferințele trupești 
maestrul le-a îndurat cu stoicism, nădăjduind să 
sărbătorească în decembrie 2011 cei 60 de ani de 
frumoasă căsnicie. N-a fost să fi e, căci la 18 octombrie 
Parcele i-au curmat fi rul vieții.

Să-i dea Domnul pace și odihnă veșnică !

În catastiful în care regretatul meu tată, 
inginerul Ștefan Georgescu-Gorjan, consemna laconic 
principalele evenimente ale zilelor, lângă data de 
duminică 29 ianuarie 1984 notase “La Radu Bogdan, 
cu Al. Paleologu”. Nu știu cum se va fi  desfășurat acea 
vizită, dar abia acum cei trei se vor putea întâlni din nou 
în lumea umbrelor. Tata a trecut în rândul drepților  la 5 
martie 1985, domnul Paleologu la 2 septembrie 2005, 
iar recent s-a săvârșit din viață și domnul Bogdan, la 
12 august 2011.

George Radu Bogdan a venit pe lume la 11 
martie 1920, la Galați. Era născut în zodia Peștilor, 
la fel ca Brâncuși și ca iubitorii sculptorului, Nina 
Stănculescu, Dumitru Daba, Vasile Blendea, Genoveva 
Logan și subsemnata. În ultimii ani, de 11 martie  
obișnuiam să-l felicit telefonic, personal sau prin 
doamna Daria, soția sa. 

De câte ori mergeam la mormântul Tatei din 
cimitirul Bellu, admiram în apropiere copia Rugăciunii 
brâncușiene, străjuind lespedea de marmură cenușie ce 
marchează locul de veci al marilor pictori Andreescu, 
Luchian, Pallady și Petrașcu. Îmi aminteam și de 
implicarea domnului Bogdan în realizarea ansamblului 
funerar inaugurat în 1964, rol menționat în cunoscuta 
carte a domnului Brezianu și detaliat ulterior chiar 
de domnul Bogdan în “România literară” din 27 
decembrie 2000.    

Radu Bogdan mărturisea în iulie 2004, 
în “Observatorul cultural”, că făcea parte dintr-o 
generație de împătimiți ai artei și că a avut “norocul 
să-și petreacă aproape 70 de ani din viață, zi de zi, 
în mijlocul scriitorilor și artiștilor, inclusiv și cu 
precădere al celor mai de frunte, al celor mai iluștri, 
al celor mai înzestrați”. Pe acest iubitor de carte și de 
frumos îl caracteriza marea curiozitate intelectuală și  
cultul valorilor.  Încă de la 17 ani a cunoscut avangarda 
suprarealistă din țară. De la 20 de ani, a intrat în  legătură 
cu importante personalități, ca Eugen Lovinescu, Tudor 
Arghezi, Liviu Rebreanu. Ca student a fost îndrumat 
de Tudor Vianu, Mircea Florian, George Călinescu și 
George Oprescu. 

În perioada 1948-1950 a fost inspector șef în 
Ministerul Artelor și Informațiilor, în 1951 a intrat la 
Institutul de Istoria Artei, iar din 1960 a condus sectorul 
artei plastice moderne și contemporane de la Institut. A 
fost conferențiar la Institutul de Artă Plastică Nicolae 
Grigorescu. La 17 februarie 1969 și-a dat doctoratul cu 
George Oprescu, pe o teză despre Ion Andreescu, pe 
care l-a studiat cu pasiune încă din 1951. 

A publicat importante cronici plastice, eseuri 
și  studii. A realizat o monografi e Theodor Aman, 
premiată în 1955, substanțiale exegeze Girigorescu și 
o operă fundamentală în două volume, închinată lui 
Andreescu. 

A fost printre primii care au scris competent 
despre sculptorul Constantin Brâncuși în perioada 
comunistă. Curând după decesul artistului, i s-a publicat 
în  “Arta plastică”, nr 1, 1957 un frumos Omagiu lui 
Brâncuși. În 1967 va scrie despre „Brâncuși și valoarea 
de mit a realului”, iar în 2001 despre „Universalitatea 
operei lui Constantin Brâncuși”.

În anii 1956-58 a mers pe urmele lui Brâncuși 
în Gorj, unde a fotografi at Coloana, părăsită  în mijlocul 
unui teren viran, folosit ca poligon de trageri. 

Ajuns la Paris cu o bursă, a vizitat în martie 
1958 expoziția Magritte de la Galeria lui Christian 
Zervos, căruia i-a vorbit despre imaginile Coloanei, 
solicitate de îndată pentru publicația „Cahiers d’Art”. 
L-a vizitat și pe Victor Brauner, care locuia în fostul 
atelier al Vameșului Rousseau. Peste ani va scrie 
inspirat despre afi nitățile dintre Brâncuși și Brauner: 
„Întâlnirea celor doi artiști s-a produs într-un ținut 
îndepărtat din marea împărăție a miturilor, în lumea 
simbolurilor, la izvoarele simple ale umanității, acolo 
de unde ne tragem cu toții fi ința universală. Au fost 
puri.... ”

Bunul cunoscător al avangardei artistice 
interbelice, invitat în 1998 la centenarul Magritte din 
Lessines, va semnala existența unui monument-bust 
Brâncuși (sculptat de Doru Drăgușin) chiar pe strada 
René Magritte. Îl va șoca incongruența plasării bustului 
pe un soclu inadecvat – un fragment de coloană infi nită. 

Cu ocazia  Centenarului Brâncuși din 1976, 

Radu Bogdan a vorbit despre “Semnifi cația Rugăciunii  
în opera lui Constantin Brâncuși”, relevând „sublima 
convertire a grației trupești în grație spirituală” și 
precizând faptul că lucrarea se înscrie ca primă și 
decisivă cotitură în evoluția sculptorului, „matrice 
parțială a ceea ce urmează și se situează sub semnul 
elevației ca idee dominantă a creației artistului”.

În anul centenarului Brâncuși, domnul Bogdan 
a conferențiat despre sculptor la Duisburg, Düsseldorf, 
Bonn și Erlangen. Prin Hotărârea de Guvern 1251, 
din 29 noiembrie 2000, a fost inclus în comitetul de 
coordonare al Anului Brâncuși, la a 125-a aniversare 
a artistului. 

Domnul Bogdan era mereu prezent la vernisaje, 
expoziții, târguri de carte. L-am întâlnit la manifestări 
închinate lui Brâncuși la București (Colocviul 
internațional din 2 decembrie 1996, Expoziția 
cu fi lmul ridicării Coloanei din  10 august 1999, 
Colocviul internațional din 18 mai 2001, expoziția de 
la Cotroceni din 11 septembrie 2001). Am avut prilejul 
să-i ascult opiniile la simpozioanele Brâncușiana de 
la Târgu-Jiu ( în martie 1997, când a vorbit despre  
„Brâncuși și avangarda românească a anilor 20”, sau 
în octombrie 1998, când a moderat discuțiile). I-am 
citit fermele luări de poziții din „Adevărul literar și 
artistic” față de demontarea și „autopsierea” Coloanei 
(30 martie și 6 aprilie 1997, 17 noiembrie 1998), ca 
și precizările din „România literară” privind falsurile 
de artă sau infl uența sculptorului asupra artei minimale 
(24 ianuarie 2001). 

Parcurgând recent articolele publicate de 
Radu Bogdan în decursul anilor în  „Arta”, m-au 
impresionat analizele competente, combaterea unor 
false teorii, punctele de vedere critice  argumentate 
solid. În articolul închinat centenarului Courbet din 
1977, m-a frapat menționarea faptului că artistul a 
plătit pentru dărâmarea Coloanei Vendôme prin exil 
până la moarte...  

În problema donării atelierului brâncușian, 
Radu Bogdan afi rma categoric, pe baza discuțiilor cu 
Mircea Bălănescu (ministru pleniotențiar între aprilie 
1956 și iunie 1960), că Brâncuși n-a făcut niciodată 
vreo ofertă statului român și n-a călcat niciodată 
pe la Legație.   În „Observatorul cultural” din 5-11 
februarie 2002 preciza că orice aserțiune trebuie să fi e  
„rezultatul unei cercetări asidue, soldată cu o studiere 
metodic argumentată și pe deplin probantă, cu texte și 
documente.” Acest crez l-a călăuzit în permanență în 
demersurile sale în cercetare. 

Dispariția acestui erudit critic și istoric de 
artă lasă în rândurile specialiștilor un gol  greu de 
compensat.

Regret profund pierderea sa și sunt alături de 
doamna Daria în marea sa durere.

Sorana GEORGESCU-GORJAN

PAUL EVERAC George Radu Bogdan
(1920-2011)

IN MEMORIAM 
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 Despre dispăruţii fără întoarcere, cei apropiaţi 
lor nu se pot abţine, aproape niciodată, să vorbească sen-
timentalizat. În această privinţă am avut mereu senzaţia 
tacită şi difuză, nedusă, probabil, până la capăt, că acest 
tip de sentimentalizare este un mod insinuant al celor 
ce-l trăiesc şi practică de a se apăra pe ei înşişi, propria 
făptură, distanţându-se o clipă de moarte şi sperând, cât 
de cât, s-o păcălească. S-ar putea să fi u nedrept zicând 
aşa ceva şi să mă iluzionez că, vorbind despre Ion Po-
gorilovschi, căruia am avut privilegiul să-i fi u prieten 
apropiat, eu să nu sentimentalizez dispariţia lui. Am să 
reuşesc ? ... N-am să reuşesc ? ...

 Nu l-am văzut pe Pogorilovschi pe năsălie fi -
indcă s-a întâmplat să nu fi u atunci în Bucureşti, afl ând 
despre moartea lui cu câteva săptămâni mai târziu. Şi 
sunt cu mult mai bucuros că nu l-am văzut astfel, ci în 
ciudata şi paradoxala ipostază a unei metafi zici pe dos: 
un gest experimental de înfrumuseţare a vieţii care, de-
păşindu-se pe sine, făcea cu ochiul morţii. Pentru că, 
Jean – mi s-a spus – a intrat în bae şi s-a apucat să se 
bărbierească fi indcă avea multă treabă în ziua aceea şi 
trebuia să se ducă nu ştiu unde. Şi pregătindu-se el să se 
ferchezuiască, asemeni oricărui bărbat care ţine la chipul 
lui, a căzut din picioare, murind fulgerător.

 Aşa-l văd şi acum pe Ion Pogorilovschi: gră-
bindu-se să se bărbierească fi indcă avea multă treabă şi 
scăpând, apoi, pămătuful din mână, într-o incontrolabilă 
aplecare către pământ. Dar, nu-l văd înţepenit, fără su-
fl are. El, care a sondat mereu, în termenii unei hermene-
utici de o frumuseţe acută – în cărţi, studii şi eseuri pro-
fund originale – dinamica discretă şi rezonatoare a unei 
ancestralităţi a relaţiilor dintre viaţă şi moarte, dispărea 
instantaneu ca şi cum, în chip ciudat, ar fi  dorit să expe-
rimenteze pe propria-i piele acea dinamică de nepătruns.

 Demersul de a te apropia de Pogorilovschi era 
anevoios şi riscant. Nu ezit să spun că a fost – la modul 
general vorbind – o personalitate distantă, de un orgoliu 
constant şi tăcut, căruia nu i-au plăcut niciodată famili-
arismele de doi bani. Ştia să rămână un ins enigmatic, 
retras în licorile sale ideatice, cele izvorând, în primul şi 
în primul rând, dinspre tainele sculpturii brâncuşiene. Şi 
era un polemist redutabil, de temut, de o exigenţă dusă 
până în pânzele albe şi cu sine şi cu alţii, bazată, înainte 
de orice altceva, pe o incomparabilă capacitate de argu-
mentare şi construire a ideilor.

 Cine a avut şansa, difi cilă, de a se apropia de 
Ion Pogorilovschi, devenindu-i prieten apropiat – cum 
s-a întâmplat cu mine – a putut descoperi, cu uimire, un 
om fermecător, romantic, doldora de reverie, de o co-

municativitate mucalită şi totdeauna dispus să asculte 
cu răbdare cum interlocutorul său bate câmpii. Şi cine 
vedea în Pogorilovschi, de la distanţă, doar pe savantul 
– brâncuşiolog se înşela. Era un naturist şi un gospodar 
pătimaş. Hoinărea, uneori, în peisajul sălbatic al patriei 
mumă – ce-a mai rămas din el, vai de soarta lui! – se du-
cea la casa ţărănească moldovenească, din partea soţiei 
şi savura propria-i trudă ţărănească, gospodărească. Iar 
toamna, alerga cu ardoare şi deopotrivă cu cumpătare, 
prin pieţe, să târguiască, pentru iarnă, varză, cartofi , mu-
rături şi alte sfi nte drăcovenii. Şi cine ne auzea, cam prin 
octombrie, cum tăifăsuim noi pe spinarea tomnaticelor 
zarzavaturi, mai blestemând, mai lăudând, s-ar fi  crucit 
crezând că are în faţă doi rurali foarte chibzuiţi, din aceia 
care – fi e vorba între noi – nici nu mai prea sunt. Că s-au 
nărăvit şi ăştia la „imobiliare”, la părăsirea ogoarelor, ori 
s-au cărat prin Spania să culeagă căpşuni total lipsite de 
gust şi de parfum ... De ! Ce să-i faci ... Globalizare ! ... 
Şi cum între strada lui Pogorilovschi şi strada mea nu 
sunt decât două staţii de tramvai, ne întâlneam uneori la 
o cîrciumă din Piaţa „Domenii”. Şi până zvântam câte 
două halbe, eu îl căpiam cu peripeţiile mele pescăreşti şi 
vânătoreşti. Iar el, care avea un har neasemuit al disimu-
lării, se prefăcea că participă nemijlocit cum „beleam” 
eu carasu şi întorceam iepurii cu cracii în sus.

 Jean Pogorilovschi a fost un strălucit cercetător 
ştiinţifi c, indiferent de instituţiile, posturile şi funcţiile 
prin care a trecut. Avea un dar înăscut – aş spune, vibrant 
– pentru această profesie, de care era perfect conştient 
şi pe care-l întreţinea, în chip secretos, prin lecturi gre-
le, anevoioase, prin deliberări profunde şi necruţătoare 
cu sine însuşi, deloc observabile la suprafaţă pentru cine 
nu-l cunoştea şi prin scris, aproape continu, cu uşile în-
chise.

 Pogorilovschi s-a consacrat şi a rămas în con-
ştiinţa publică, drept unul dintre cei mai originali brân-
cuşiologi de talie mondială, cu lucrări tulburătoare prin 
profunzimea şi frumuseţea argumentărilor. Dar nu sunt 
prea mulţi cei care ştiu că brâncuşiologul însuşi avea în 
spate o pregătire fi losofi că cu trimiteri şi cu relaţii inter-
disciplinare foarte departe duse. Fusese asistent univer-
sitar la catedra de fi losofi e a Universităţii „Al. I. Cuza” 
din Iaşi – profesând, după ştiinţa mea, în domeniul este-
ticii – apoi, cercetător ştiinţifi c la Institutul de Cercetări 
Pedagogice şi Psihologice din Bucureşti, până la supri-
marea samavolnică, în 1982, a acestui institut. Din 1991, 
a devenit cercetător ştiinţifi c al Academiei Române. Mai 
întâi la Institutul de Etnografi e şi Folclor (1991-1999) şi 
din 1999 până la dispariţie cercetător principal gradul I 

ION POGORILOVSCHI – PORTRET SPIRITUAL
la Institutul de Filosofi e şi Psihologie. Aci, a fost şeful 
sectorului de Istoria fi losofi ei româneşti, iniţiind şi coor-
donând remarcabile lucrări colective în domeniu.

 A avut un ataşament constant faţă de fi losofi a 
culturii. Din această perspectivă a insistat neîncetat, în 
numeroasele studii pe care le-a publicat, asupra genezei 
logico-istorice a unor fenomene spirituale, l-a preocupat 
totdeauna spiritualitatea arhaică, originară şi fi losofi a 
imanentă folclorului românesc. L-au atras, ca un invi-
zibil magnet, gândirile ancestrale rezonatoare, căutând 
– într-un chip aproape inegalabil – să descifreze, ca în 
înşelătoarele şi misterioasele penumbre rembrandtiene, 
originile tulburătoare ale unei gândiri, ale unei spiritua-
lităţi umane care au lăsat urme adânci şi care nu pot fi  
uitate.

 Ca strălucit brâncuşiolog, Pogorilovschi – pu-
blicând peste o sută de lucrări în domeniu – a practicat, 
neîncetat, exegeza de tip hermeneutic. A procedat astfel 
fi indcă hermeneutica îi oferea metoda cea mai adecvată 
de a sonda, pas cu pas, interioritatea traseelor spirituale 
ale sculpturii brâncuşiene.

 Cine citeşte atent cărţile, studiile, eseurile lui 
Ion Pogorilovschi despre Brâncuşi şi opera sa, nu poate 
rămâne indiferent la o neasemuită calitate a lor: rigoa-
rea unei demonstraţii severe, împinsă la limită  , dublată 
discret de o autentică şi cristalină frumuseţe a stilului 
imagistic. Acest dublet al scriiturii pogorilovschiene 
a fost posibil deoarece puţini ştiu că autorul în cauză 
era şi un foarte talentat scriitor, poet şi prozator. Cum 
subsemnatul este nu numai estetician, ci şi scriitor, i-am 
reproşat adesea lui Jean, între patru ochi, că nu dă frâu 
liber harului său scriitoricesc. Cu mulţi ani în urmă, eu 
l-am descoperit pe Pogorilovschi, mai întâi şi mai întâi, 
în ipostaza de scriitor. Şi anume: câţiva ani la rând a 
publicat în paginile Gazetei literare (sau ale României 
literare ?) originale parodii pe „spinarea” creaţiei poeţi-
lor contemporani. De la o vreme nu l-am mai sâcâit cu 
insistenţele mele fi indcă mi-am data seama că talentul 
lui scriitoricesc nu se irosea ci se înfrăţea cu cel ştiinţi-
fi c, într-o scriitură cu dublă rezonanţă.

 Şi poate că ultimul studiu de brâncuşiologie, al 
lui Pogorilovschi – publicat postum – intitulat Tăcerea 
Mesei Tăcerii, este cel mai expresiv tocmai din punctul 
de vedere al tulburătoarei duble frumuseţi a scrisului lui 
Ion Pogorilovschi. Să fi  fost acest titlu, ce ascundea în 
hermeneutica traiectoriilor sale nebănuite conotaţii, şi o 
inconştientă premoniţie a autorului asupra apropiatei şi 
defi nitivei sale tăceri ?

Grigore SMEU

Apărut sub egida Consiliului 
Județean Alba și a Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” din Alba Iulia, docu-
mentarul  monografi c „ION MĂRGI-
NEANU. Culegător de Limba Româ-
nă” (Altip, 2011, 90 p.), alcătuit de prof. 
Daniela Floroian, constituie o binemerita-
tă cinstire publică ce se aduce unuia dintre 
cei mai pregnanți scriitori albaiulieni, de 
numele căruia se leagă inițierea Festiva-
lului Internațional „Lucian Blaga”, ajuns, 
iată, la ediția a XXXII-a.

Născut în 1941, în Lopadea Veche 
(Mirăslău), într-o familie de mari români 
și vrednici gospodari ardeleni, Ion Mărgi-
neanu va deveni, după absolvirea Filolo-
giei bucureștene, nu numai un scriitor po-
livalent, dar și un militant de prestigiu pe 
tărâmul culturii, de numele lui legându-se 
atâtea și atâtea inițiative valoroase și via-
bile din patrimoniul cultural național. 

Membru al Uniunilor Scriitoricești 

din România, Ucraina și Republica Mol-
dova, răsplătit în două rânduri cu Ordinul 
Meritul Cultural, dar și cu medalii și pre-
mii internaționale, Ion Mărgineanu este 
întemeietor de publicații și autorul a zeci 
și zeci de cărți de poezie (40), proză (42), 
teatru (6), memorialistică (9), monografi i 
(15), dicționare (10), traduceri (3), anto-
logii de folclor (18), restituiri (9), prefețe, 
postfețe, argumente (peste 150), prezen-
tări de carte (peste 300), articole, însem-
nări, crochiuri (peste 3500)...

O viață întreagă dedicată creației 
literare, cultivării tradițiilor culturale și  
mirabilei Limbi Românești, colaborării și 
prieteniei cu românii de pretutindeni!

Trimitem, din Gorjul brâncușian  și 
arghezian, distinsului confrate și presti-
giosului colaborator, urări de sănătate și 
doriri de bine! La mulți și fructuoși ani!

Portal-MĂIASTRA
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Cu volumul său de poezii apărut în 
2010, Elegiile de la Bad Hofgastein, pu-
blicat la Editura Mirton din Timișoara, 
Eugen Dorcescu și-a pus semnătura, în-
cepând din 1972 (Pax magna, Ed. Cartea 
Românească), pe 37 de volume (unele în 
mai multe ediții) și pe alte câteva volu-
me de traduceri -  rod al unei activități 
literare bogate, dublate de o alta nu mai 
putin remarcabilă, respectiv cea de cer-
cetător științifi c principal al Filialei din 
Timișoara a Academiei Române. Origi-
nar din Târgu-Jiu, stabilit la Timișoara 
după absolvirea studiilor universitare, 
încununate mai apoi cu o teză de doc-
torat (Structura  lingvistică a metafo-
rei în poezia română modernă), poetul 
atrage atenția unor specialiști ai genului 
ca Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Ma-
rian Popa și este prezent în pagini de 
dicționare sau de istorie literară. Mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din 1976, cola-
borează la cele mai reprezentative revis-
te literare din țară și în multe altele din 
afară. Vorbind numai despre parcursul 
liric al lui Eugen Dorcescu, putem spu-
ne că încă din Culegătorul de alge (Ed. 
Facla, Timișoara, 1985) poetul se anunță 
discret ca a fi  ispitit de teme majore ale 
fi ind-ului și esenței umane. Lucrurile 
aceste se vor confi rma odată cu Psal-
mii în versuri (Ed. Excelsior, Timișoara, 
1993), dar mai ales cu Omul de cenușă 
(Ed. Augusta, Timișoara, 2002) și cu 
Omul din oglindă (Editura on-line Se-
mănătorul, București, 2009), în care tra-
gicul ineluctabil al „bătrânului” se reia  
dintr-o altă perspectivă în Biblice (Ed. 
Marineasa, Timișoara, 2003), din care 
reamintim poezia În tăcere: „N-a fost 
cu neputinţă. N-a fost greu./Aseară am 
vorbit cu Dumnezeu./La fel de clar, de 
simplu, de senin,/Cum ai tăifăsui cu un 
vecin.../E drept că El tăcea./ Sau, mai 
curând,/Iradia în fi ecare gând,/În fi ecare 
şoaptă şi impuls,/În fi ecare zbatere de 
puls./Doar eu grăiam. Şi iată că, treptat,/
Discursul în tăcere s-a mutat,/Tăcerea 
s-a umplut de sens şi ţel,/Tăcerea era 
drumul către El./Aşa-I vorbeam. Spu-
nându-I tot, deschis,/Aşa-I vorbeam: 
Abis lângă abis”, iar nota de pe coperta 
a IV-a, semnată de Valeriu Anania fi ind 
sufi cientă pentru unii să-l alinieze pe 
Eugen Dorcescu unor poeți de genul 
lui Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, 
Ioan Alexandru etc. Însă într-un inter-
viu, consemnat de Constantin Buiciuc 

(Luceafărul Românesc, 21 sept. 2008, 
Banat), poetul ține să precizeze :„Eu, ca 
autor care ştie ce scrie, spun că poezia 
mea nu este, pur şi simplu, religioasă 
(ce comod ar fi !), spre a nu zice că, de 
fapt, nu este deloc religioasă. Ar putea 
fi , eventual, defi nită drept mistică, adică 
întemeiată pe o trăire directă, nemediată 
de ritual, a misterului.” Și în volumul 
Elegiile de la Bad Hofgastein, Dorcescu 
rămâne sub mirajul fi inței pe care o cer-
cetează liric din perspectivă fi losofi că, 
fără a se îndepărta de trăirile mistice și 
observă, precum Johannes Volkelt (Este-
tica tragicului, Ed. Univers, Buc.,1978), 
că de fapt, omul este singura făptură din 
univers care are conștiința efemerității 
sale. Elegiile lui Dorcescu au fost, pe 
drept cuvânt, apreciate a fi  un mare 
poem al fi inței, un prilej de refl ecție, 
de disecție rațional-afectivă a unei 
culpabilități transparente, distorsionate 
în ecouri și reverberații:„mama s-a trezit, 
pentru /o fărâmă de timp,/şi-a-nceput/să 
mă cheme./M-a strigat, cu glas mare,/pe 
nume./M-a strigat, de pe pragul, de pe/
culmea aceea,/dintre lume şi/lume./Apoi 
a recăzut/în muta ei agonie/şi ne-a părăsit 
fără a primi/vreun răspuns.” Îmi amin-
tesc, fără să vreau, ce spunea  cel pentru 
care libertatea  înseamnă a-ți asuma ceea 
ce n-ai creat, Jean-Paul Sartre (Existență 
și adevăr, Ed. Polirom, Iași,2000): Ființa 
i se dăruiește întreagă Pentru-Sinelui 
ca sine, ceea ce vrea să spună că ilu-
minarea, în loc să risipească întuneri-
cul Ființei, îl iluminează ca întuneric 
(p.117), ori lucrul acesta este evident 
în Elegiile lui Dorcescu, fi indcă nu are 
decât să accepte ineluctabilul. „Aceasta-
i cheia fericirii:/să ştii a întâmpina/cu-
ncredinţarea şi/inocenţa/unui prunc de o 
zi/tot ce binevoieşte/a-ţi da/- că-s sufe-
rinţe,/ că-s bucurii –/Cel ce a fost,/Cel ce 
e,/Cel ce, de-a pururi,/va fi .” Si de aici 
ne reamintim ceea ce Ecclesiastul aver-
tiza: Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fi i 
cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe 
căile alese de inima ta şi plăcute ochilor 
tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te 
va chema Dumnezeu la judecată (11.9), 
observație pe care o detaliază Abe-
lard în Etica lui, când vorbește despre 
păcatele spirituale și cele trupești (hoc 
est,ex delectatione quam habet in carne, 
quaedam appetit, quae tamen judicio 
rationis refugit, vel appetenda censet*). 
Numai că reverberația Ființei în Spirit 

este dată, precum  în Fenomenologia lui 
Hegel, ca  libertate absolută, unde Spiri-
tul este  conștiință de sine care înțelege 
că în certitudinea de sine stă esența. De 
data aceasta, esența se retrage în  duioasă 
fi liație, cu frânturi de gând: „ Cu doi ani 
înainte/să moară,/mama a locuit la/noi 
peste iarnă/şi-am dus-o acasă/în primă-
vară.”  Sau: „În urmă c-un an,/mama se 
pregătea/ să traverseze/râul morţii/prin 
vad,/înspre noua, invizibila-i/casă./Între 
ziua de-atunci /şi ziua de-acum,/e numai 
această/cognitio mortis experimentalis.” 
Neîndoielnic, poetul se situează undeva 
deasupra  trăirii sufi ciente, în mai mult 
decât sufi cient (meer dan genoeg), poa-
te chiar în preamultul simțirii (te weel), 
de aceea el trăiește tot atâta dramă câtă 
cunoștință, după cum a spus și Eclesi-
astul. Refl ecția se șlefuiește în timp și 
în paralel cu trăirea: „Absenţa e-o pre-
zenţă negativă,/E-un gol, o aşteptare, o 
latenţă./E moarte şi viaţă, deopotrivă –/
Chiar Domnul, pentru simţuri, e-o ab-
senţă”, se spune într-un Prolog. Versul 
atinge asertotica fi losofi că după care 
absența devine un anumit fel de „pra-
esentia” în care își dau mâna deopotri-
vă moartea și viața, iar Dumnezeu nu 
cade sub simțuri (ceea ce este revelație 
nu este simț, după cum materia nu este 
spirit, judecând după antroposofi a lui 
Rudolf Steiner). Poetul, într-un context 
dureros de concret („Tatăl a murit o/sin-
gură dată./Mama moare în fi ecare zi.”), 
constată o neputință transcendentală:„ 
dacă mamei aş dori/să-i trimit o scrisoa-
re?/Cum aş întocmi-o în/idiomul acela, 
pe care/nu-l pot vorbi nici viii,/nici mor-
ţii.../”, o imposibilă trecere de prag, ca 
să folosim un termen ce ține predilect de 
etnologie, pentru că între cele două lumi 
orice comunicare este imposibilă în afa-
ra unui sentiment numinos, în afara ritu-
lui și dincolo de mistică. Rememorările 
aproape animiste, sunt emoționante, ca 
de pildă locul din perete, sanctifi cat de 
fotografi a mamei: „e un loc unde-a stat,/
decenii în şir,/Vechea fotografi e./Astăzi,/
din locul acela/pustiu,/se deschid/nevă-
zute tuneluri de/vid,/către marele/vid./
Casa-i pustie, livada-i/pustie,/existenţa-
i inexistentă,/pustie./Din tot ce a/fost,/
numai vidul/acela,/din zidul de nord,/nu-
mai el nu/acceptă să piară,/numai el nu 
renunţă/să fi e”, precum în Duhovniceas-
ca lui Tudor Arghezi. Între lamentație 
și refl exie, ambele într-un registru liric 
grav, Eugen Dorcescu atinge profun-
zimi umane și sentimentale încărcate de 
semnifi cații ridicând poezia lirică, după 
ierarhia lui Hölderlin**, la rangul de 
metaforă a unor concepții ideale, a unor 
frământări necontenite ale efemerului 
și trece dinspre infi nitatea particulară 
spre cea generală. Această trecere i-a 
fost prilejuită poetului de aceeași re-
fl exivitate a fi inței (sinteză misterioasă 
dintre viață și moarte) pe care o produ-
ce conștientizarea vremelniciei asupra 
sensibilităților subtile, într-o dramă a 
existenței:„ În adâncul ascuns,/sub ilu-
zoria lume a/slavei deşarte,/Fiinţa-i sin-
teza de nepătruns/

dintre viaţă şi moarte./Şi astfél,/şi 
astfél,/şi astfél,/făptura-şi continuă/dra-
ma.” Într-un liminal fi resc al fi liației, 
poetul, simultan  ce „Eu nu-ncetez a/fi  
viu./Mama nu-ncetează/să moară”, își 
urmează maica cu simțirea dincolo de 
contingent „Ascultând cum, în/noaptea 
de dincolo,/duhul ei călătorea,/cum lup-
ta,/spre-a ieşi/din samsara.” Iar dacă la 
nivelul conștiinței, în fi losofi a lui Sartre, 
se poate depăși existențialul nu către 

fi ință (atinsă de o pasivitate compensa-
toare), ci către sensul ei, în registrul li-
ric, Dorcescu, într-o nestăvilită tentație 
a fructului interzis, atinge culmi în care 
fi ința nu mai poate fi  causa sui:„ Mă 
întreb iar şi/iar:/În ce chip poţi plânge,/
cum poţi a deplânge/pe cel care plea-
că/din propriu-ţi/sânge?”  După toate 
acestea, înfrânt în cuvânt, dar adâncit 
în gând, oscilez între o concluzie a lui 
Hölderlin (lipsa semnifi cației este marea 
noastră suferință) și cuvântul Ecclesias-
tului despre eterna temă a deșertăciunii 
deșertăciunilor. 

Iulian Chivu
Note:
*Din desfătarea pe care o obține prin trup, 

spiritul dorește tocmai ceea ce se retrage din 
calea judecății raționale, socotind că trebuie să 
dorească tocmai asta

**„Poezia lirică, aparent ideală, este na-
ivă prin semnifi cația ei. Ea este o continuă 
metaforă a unui unic sentiment. Poezia epică, 
aparent naivă, este eroică prin semnifi cația ei. 
Poezia tragică, aparent eroică, este ideală prin 
semnifi cația ei. Ea este metafora unei concepții 
ideale”(Pagini teoretice, ed. II-a, Ed. Paralela 
45, Pitești,2003,p.80).

Eugen Dorcescu şi tentaţia fructului interzis

Editura Pre-Textos din Valencia, 
Spania, a publicat, recent, o amplă lucra-
re: Andrés Sánchez Robayna (Ed.), Ars 
poetica (Versiones de poesía moderna), 
cuprinzând traduceri din poezia euro-
peană, precum şi din alte spaţii geografi -
ce şi culturale, de la  romantism până în 
strictă contemporaneitate. 

Uriaşa muncă de tălmăcire în limba 
spaniolă a unor eşantioane concludente, 
editate bilingv, din opera a treizeci de 
poeţi, de la William Wordsworth, Rainer 
Maria Rilke, Aldo Palazzeschi, Saint-
John Perse, Anna Ahmatova, la Pierre 
Reverdy, Paul Éluard, Gary Snyder, An-
dré Velter etc., s-a efectuat în celebrul, 
de acum, Atelier de Traducere Literară 
(Taller de Traducción Literaria) de la 
Universitatea din La Laguna, Tenerife, 
iniţiat, cu 16 ani în urmă, şi condus  de 
Profesorul, criticul literar şi poetul An-
drés Sánchez Robayna, una din per-
sonalităţile cele mai reputate ale vieţii 
literare şi universitare spaniole, care 
semnează şi o cuprinzătoare Introduce-
re.  Postfaţa acestei importante apariţii 
îi  aparţine poetului şi eseistului francez 
Yves Bonnefoy. 

Se cuvine să subliniem că poezia 
română modernă este prezentă în acest 
prestigios context prin două nume : Lu-
cian Blaga şi Eugen Dorcescu.

Tălmăcirea textelor lui Lucian Blaga 
se datorează lui Andrés Sánchez Robay-
na şi Lilicăi Voicu-Brey. 

Poeziile lui Eugen Dorcescu au fost 
traduse de Lilica Voicu-Brey şi Silvana 
Rădescu, sub veghea şi cu supervizarea 
lui Andrés Sánchez Robayna. 

Eugen DORCESCU
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Tudor Arghezi avea o imagine răvăsită a medicinii, poate 
de aceea medicina l-a si fascinat. Poate de aceea a si lovit, a si 
adulat medicii. Percepea fi erbinte arta lor, iar fi erbinteala nu i-a 
trecut niciodată. Serban Cioculescu scria undeva despre Arghezi 
că, oscilînd între sublim si abject, nu avea simtul realului, ceea ce 
este adevărat, desi dă impresia de paradox. Relatia lui cu nobila 
stiintă a dovedit-o din plin. Pendularea de-o viată între iatrofobie 
si iatrofi lie l-a împiedicat să perceapă ceea ce este propriu realu-
lui vietii, măsura, echilibrul, starea stationară, păzite cu străsnicie. 
Urmărită de toate somitătile medicinii românesti pe întinderea 
unui an, 1939, boala lui a părut atît de enigmatică, încît voci auto-
rizate s-au gîndit să propună în nomenclatoare o entitate morbidă 
nouă, ,,boala Tudor Arghezi", asa cum înainte cu un deceniu si 
mai bine, medici eminenti intentionaseră să dea formei clinice ex-
trem de particularizate a febrei tifoide, cu eroziuni aortice fatale, 
contractate în Italia de către Take Ionescu, numele ilustrului om 
politic: ,,boala Take Ionescu". Arghezi a scăpat, Take Ionescu nu. 
Amîndouă denominatiile au căzut. 

Celui ce i s-a dat mult, spun scripturile, i se va cere mult. 
Lui Tudor Arghezi i s-a cerut o suferintă pe măsura harurilor, adi-
că foarte mare... Maladia lui si unele dintre simptomele ei au iscat 
neliniste si zbucium în lumea medicală, s-a întîmplat însă ca fi guri 
de mare însemnătate stiintifi că să fi  fost maculate de către poet, 
ori subiect de acuzatii dureros de nedrepte. Ploaia timpului spală 
însă piatra statuilor... Viitoarele exegeze argheziene vor trebui să 
tină seama de motivatiile ascunse si de habitudinile mai mult sau 
mai putin secrete ale unor personalităti ca Arghezi, ce se sustrag în 
mod obisnuit unei anamneze. 

Despre această cumplită boală am auzit pentru întîia oară 
în 1955, student în medicină fi ind, cu prilejul unei demonstratii 
chirurgicale avînd ca subiect cromocistoscopia, tinută de profeso-
rul Ion Juvara (,,Cuti"), pe atunci conferentiar, la Spitalul Caritas. 
Experienta în folosirea acelei metode adusese în discutie cistosco-
pia pe care profesorul Theodor Burghele o făcuse cu 20 de ani în 
urmă lui Tudor Arghezi, cu prilejul unei hematurii pricinuite de un 
polip vezical, pe care l-a si extirpat. Se pare că acest mic episod 
a stat la baza teribilei suferinte de mai tîrziu si chiar a paraliziei. 
Profesorul Juvara a amintit faptul că, printre nenumăratii medici 
chemati la căpătîiul bolnavului disperat de durere, s-a afl at si 
George Emil Palade, de care mă legau relatii de familie. As fi  fost 
foarte bucuros să am relatări în această privintă chiar de la el, dar 
cum o scrisoare în Statele Unite ale Americii, unde, la Rockefeller 
Institute din New York, lucra savantul, era pe atunci primejdioasă, 
dorinta mea a rămas nesatisfăcută. Trecuseră deci cincisprezece 
ani, dar dosarul acelei suferinte nu fusese clasat, ceea ce încă nu 
stia poetul, care între timp se restabilise prin interventia doctoru-
lui, taumaturg în unele privinte, D. Grigoriu-Arges. 

Ce se întîmplase? În 1939, o sciatică extrem de dureroa-
să, refractară la orice tratament, l-a tintuit pe Arghezi la pat, re-
ducîndu-l, desfi gurîndu-l somatic si scufundîndu-l într-o disperare 
fi nală. Suferinta îl împutinase: ajunsese piele si os. Toti din jur 
erau speriati: familia, medicii, lumea scriitoricească. Suferinta de 
la Mărtisor devenise o cauză natională, comprimată de discretia ce 
se cuvenea. L-au examinat toate somitătile medicale, de la N.Gh. 
Lupu, N. Hortolomei, N. Ionescu-Sisesti, Dimitrie Bagdasar, C. 
I. Parhon, Th. Burghele etc. la tînărul George Emil Palade, re-
comandat bolnavului de către profesorul N. Gh. Lupu. Toti s-au 
gîndit la un factor compresiv pe nervul sciatic, ferindu-se cu grijă 
să-i numească natura, cu exceptia lui Dimitrie Bagdasar, creatorul 
neurochirurgiei românesti, care a pronuntat cuvîntul cancer, ceea 
ce mai mult l-a înrăit decît l-a speriat pe Arghezi. Dimitrie Bagda-
sar l-a îngrijit cu o fi delitate fără nume, cu o iubire si o răspundere 
vrednice de medicul ideal, dar verdictul a trezit în Arghezi reactii 
feroce. Nu l-a iertat nici la moarte, nici după moarte, căci ilustrul 
neurochirurg avea să moară cu mult înaintea poetului. Resortu-
rile acestei reactii au scăpat analizei celor în drept si oferă încă 
laturi enigmatice. Ea rămîne legată si de propunerea profesorului 
D. Bagdasar de a-i sectiona nervul sciatic, în ideea suprimării du-
rerilor, ce nu dispăreau nici după infi ltratiile cu alcool pe care i le 
făcea personal, nici după radioterapie. Aceasta din urmă avea să-si 
arate urmările benefi ce mai tîrziu, cînd Bagdasar nu mai era în 
viată. Infi ltratiile vor fi  constituit poate una din cauzele vindecării 
miraculoase, una, deoarece îndeobste cauze unice nu există. 

Toti se asteptau să moară... Arghezi însă si-a revenit spec-
tacular la un moment dat, nu a mai avut dureri, a iesit din marasm. 
Revenirea - care se va dovedi a nu fi  fost vindecare - a coincis 
cu o injectie misterioasă făcută de doctorul D. Grigoriu-Arges, 
personaj extravagant si indiscutabil histrion, dar reumatolog bun. 
Familia apelase la el în urma sugestiei regizorului Soare Z. Zoa-
re, el însusi artist si sot al unei poete, Alice Soare, autoarea vo-
lumului de sonete Ferestre luminate. În momentul sosirii acestui 
personaj funambulesc, scriitorul era părăsit de toti, afară de Di-
mitrie Bagdasar, în ale cărui îngrijorări si ezitări, el, tip forte, nu 
se putea rezema. La capătul puterilor, istovit, casectic si speriat, 
cu imaginea mortii în fată, speranta lui astepta o nesovăire care 
să si-l asume total. Atunci a apărut vraciul bizar. După ce-l in-
spectă/palpă/percută/ascultă, fl agelîndu-l cu oxiomoronul, învio-
rător pentru un oltean, ,,Bă maestre", rosti providentiala sintagmă: 
- Al meu esti! 

Si a fost... Poetul si-a ridicat patul si a umblat. Ridicarea a 
coincis, asa cum vom vedea, cu anumite evenimente petrecute în 
organismul său, dar cine să se gîndească la aceste miscări ascunse 
de trupe cînd în afară trîmbitele Marsului Triumfal îi aruncau pe 
toti în al nouălea cer?! Subconstientul lui Arghezi găsea în noul 
doctor si o derivatie psihologică pozitivă, în sensul că încerca să 
compenseze prin excesul de laudă, care a si început să se rever-

se, excesul de ură si denigrare a unui număr impresionant de oa-
meni mari ai medicinii românesti spre care îsi îndreptase privirea 
mordantă, plăcerea brutalitătilor de vorbire si incriminarea. După 
iesirea din infern, a urmat răfuiala poetului cu doctorii, în epitete 
pe care satira, fi lipica ori diatriba nu mai dovedeau să le încapă. 
O iatrofobie obsesivă îl năpădea progresiv cu igrasia ei otrăvită: 
,,...m-au văzut si revăzut 42 de dobitoace medicale" sau, uitînd 
că la un moment dat s-a apelat la morfi nă, să scrie: ,,suferinta a 
mai mare n-a venit de la boală, ci de la medici" etc., pentru ca la 
moartea, în 1946, a profesorului Dimitrie Bagdasar să-si încheie 
necrologul cu urarea, imorală pe cît de impudică, dar nesurprinză-
toare la Arghezi: ,,Fie-i tărîna usoară si parfumată"... 

Arghezi judeca binar, prin da ori nu. Aceasta nu înseamnă 
că excludea din rationamente tranzitiile infi nitezimale de care se 
leagă subtilitatea, dar judecata binară o făcea numai după ce se 
fi xa într-o pozitie clară de acceptare ori de respingere a subiectu-
lui. Rafi namentele lui stilistice sunt dezvoltări ale fi xării la unul 
din acesti poli, dizertatii strălucitoare ale unui condamnat la o pă-
rere. Pe Dimitrie Bagdasar îl exclusese din start si nu mai avea 
cum să-l treacă prin sita judecătilor fi ne, să vadă că avea, într-o 
anumită măsură, dreptate. Durerile îi accentuaseră acest fel de a 
fi . Pe Bagdasar l-a congelat la polul minus, l-a fi xat acolo si aco-
lo a rămas: nici o clipă nu s-a gîndit să revină si să-i sufl e cald 
peste refrigeratie, ca asupra albinei lui prăbusite din înalt, ucisă 
de sarcina chemării si nu dormind în potirul de fl oare al nepă-
sării la suferintă... Gîndul iertării nu l-a muiat... Dacă totusi nu 
se poate vorbi cu perfectă îndreptătire de iatrofobia lui, e pentru 
că aceasta era neutralizată de iatrofi lie. Există si cazuri în care 
Arghezi îi adula pe medici, deopotrivă în tablete ori în dedicatii. 
Făcea lucrul acesta însă mai mult pentru a-i fl ata în circumstante 
legate de o boală sau alta a lui ori a copiilor lui, pe care îi ado-
ra cu o furoare primitivă de patriarh al minusculei sale ginti. În 
astfel de împrejurări spiritul critic îi era nul. Asa s-a întîmplat cu 
însusi George Emil Palade în dedicatia pe un exemplar din Ce-ai 
cu mine, vîntule?, dispărut din biblioteca familiei. Vorbea acolo 
în termeni exultanti despre tînărul si frumosul doctor spre care 
proiecta ,,credinciosia cîinelui care sărută urma stăpînului" (ci-
tez din memorie). După cum se vede, Arghezi era un generos... 
Iatrofobia poetului se explică, psihanalitic, si prin resentimentul 
pe care-l avea fată de lumea medicilor, în care arghirofi lia lui 
vedea un univers arghiropet, fată de care se posta automat într-o 
pozitie de rivalitate, la fel ca fată de Universitate, în cazul căreia 
însă sentimentele ostile îi erau ordonate de constiinta frustrării. 
Răfuiala a culminat cu piesa Seringa, a cărei premieră a avut loc la 
4 aprilie 1947, în Sala Studio a Teatrului National din Bucuresti. 
Se împlineau trei ani de la nimicitorul bombardament american... 
Acum bombardată se trezea întreaga elită medicală a tării, ori pusă 
la zid sub diferite criptonime. Piesa era însă debilă, cu stîngăcii 
si puerilităti, cu atît mai jalnice cu cît veneau de la cel mai mare 
poet al vremii. Asemeni marilor greseli ale geniilor în ordinară 
prăbusire omenească. La gîndul propriei executii prin ipoteticul 
cancer, artistul a răspuns prin salve de executii ale medicilor ce 
refl ectaseră cu seriozitate la răul lui ascuns. Prefacerea numelui 
celor ce au încercat să-l vindece era, în multe cazuri, prea stră-
vezie: e de ajuns să mentionez quolibetul Palade-Scalade, acesta 
din urmă transformat mult mai tîrziu, si numai la tipărirea piesei, 
în Scarlat. Scalade ajunsese între timp unul dintre cei mai mari 
citologi ai lumii, el, care nu fusese unul din cei mai mult iertati... 
La reprezentatia piesei, studentii medicinisti, solidari cu profeso-
rii lor jigniti, au făcut gărzi sui generis în sală, strigîndu-se unii 
pe altii din colturi opuse ale sălii pentru lucruri cu totul străine 
de ce se petrecea pe scenă, fl uierînd ori apostrofînd spiritual re-
plicele penibile ori ingrate rostite de actori ca Emil Bota, Ana 
Luca ori Costache Antoniu... Era, cum scria Paul Cortez, o co-
medie în care satira nedreptătea umorul. Piesa a căzut după cîte-
va reprezentatii, nu însă fără unele presiuni prompte din partea 
autorului asupra familiilor Malaxa si Palade, pentru ca acestea să 
dorească scoaterea de pe afi s a piesei.. Or, acestea n-au dorit... 
Arghezi se vindecase, diagnosticul însă rămăsese neprecizat. Lu-
pul s-a întors la stîna în care mîncase oaia... Asa că, iată, după 
16 ani, în 1955, semnele vechii suferinti apar din nou si odată cu 
ele vechea spaimă. Răul, care numai cît mocnea de două decenii, 
se împlinise. Chemat, profesorul I. Făgărăsanu descoperă în fosa 
iliacă dreaptă o colectie purulentă masivă, o punctionează, extrage 
continutul si injectează în loc o solutie de streptomicină. Simpto-
mele suferintii dispar pe loc. Abia acum se poate stabili diagnos-
ticul. Chirurgul I. Făgărăsanu a avut norocul de a cădea peste un 
moment ideal, pe care evolutia torpidă a bolii îl pregătise de multă 
vreme. Această favoare fatidică nu i-a fost oferită nici unuia dintre 
nenumăratii medici consultati, desi Dimitrie Bagdasar si-a expli-
cat paralizia prin compresia exercitată de o formatiune tumorală, 
ceea ce era exact, numai că gresise natura tumorii, gîndindu-se la 
cancer si nu la o pungă cu puroi. Ceea ce surprinde însă e faptul 
că majoritatea somitătilor medicale ce l-au examinat în timp pe 
Arghezi au trecut cu usurintă peste stările lui subfebrile si chiar 
peste puseele febrile, care nu puteau să fi e generate de proliferarea 
malignă. 

Abia acum s-a putut reconstitui drumul bolii. Suferinta 
începuse în 1934, urmare a electrocauterizării polipului vezical. 
Aceasta a deschis poarta infectiei ascendente care, transmisă prin 
plexurile venoase si limfatice din jur, a cuprins vertebrele IV si 
V lombare. Urmarea a fost un proces de liză osoasă din ale cărei 
produse s-a constituit un abces care, comprimînd rădăcinile ra-
hidiene, a dus la parapareză sau paraplegie. Injectia misterioasă 
a doctorului D. Grigoriu-Arges a coincis cu migrarea abcesului 
spre părtile declive, către teaca muschiului psoas, si usurarea zo-

nei de deasupra, îndelung comprimată. În termeni medicali, era 
vorba de un abces osifl uent osteomielitic vertebral migrat în tea-
ca psoasului. Oricît îl va fi  persuadat I. Făgărăsanu pe Arghezi 
în privinta vîrstei matusalemice a itinerarului abcesului, a bunei 
orientări (pînă la un punct) al lui D. Bagdasar si a nevoii de a 
scrie o altă Seringă prin care să restituie medicinii românesti 
onoarea pe nedrept maculată prin piesă, Arghezi s-a întepenit în 
vechea si eterna lui pozitie antinomică privitoare la cei doi Di-
mitire: Grigoriu-Arges i-a fost mîntuitor, Bagdasar - ucigas... 
Intuitivul Arghezi a dat chix, părăsit de cei mai multi dintre me-
dici. Nu-i mai putin adevărat că si el îi părăsise. Lui Dimitrie 
Bagdasar, care renuntase la o vară de odihnă pentru el, îi spunea: 
- Sufl etul meu, doctore, s-a logodit cu al dumitale! Dar cum lui 
Arghezi îi plăcea să rupă logodnele, a rupt-o si pe aceasta, punîn-
du-i în cîrcă logodnicului plin de rîvnă metafore macabre nemeri-
tate: ,,Cotrobăind în creierul bolnavilor sănătosi, el avea la activul 
celebritătii lui o sută douăzeci de morti la suta de pacienti." Si 
în tribunal, alături de alti colegi si de... Facultatea de Medici-
nă, acuzîndu-i în bloc de faptul că incapacitatea lor profesiona-
lă, care l-a scos din activitate 18 luni, s-a soldat cu un defi cit în 
onorarii de 100 de milioane de lei. Tribunalul Bucuresti a respins 
reclamatia: acuzatii nu ceruseră nici un onorariu, iar reclaman-
tul n-a putut aduce proba vreunui contract cu edituri sau revis-
te, pentru a dovedi prejudiciul material indicat cu atîta precizie... 
 
Ultimul din marii medici în viată, care l-au îngrijit pe Tudor Ar-
ghezi în 1939, este George Emil Palade, primul si pînă acum sin-
gurul român laureat al Premiului Nobel. Vineri 5 iunie 1998, am 
fost invitatul lui, mai întîi la Facultatea de Medicină a Universitătii 
California din San Diego, căreia îi era decan. Trăiam o bucurie 
particulară, aproape frenetică. Îl cunosc din copilărie, ne-am re-
întîlnit în mai multe rînduri cu prilejul vizitelor sale în România, 
dar era pentru întîia oară cînd îi vizitam laboratoarele de biologie 
celulară. Ne-am plimbat apoi ore în sir pe aleile pure ale campu-
sului universitar, prin umbra rară a eucaliptilor, discutînd chestiuni 
de familie, de istorie si de literatură. La un moment dat, am evocat 
episodul bolii lui Tudor Arghezi. 

- Dacă e asa, atunci să ne asezăm pe o bancă! 
- Si dacă stăm pe bancă, îngăduie-mi să notez!, am replicat eu. Asa 
că am trecut într-un carnet cuvintele lui, adevărată sinteză a unei 
minti exceptional de clare, cuvinte pe care le reproduc aici cu o 
strictete ce nu mai trebuie demonstrată, probă că folosesc ghilimele. 
,,- Polipoza vezicală a lui Arghezi a fost operată de Dorel (The-
odor, n. n.) Burghele. El avea un fel propriu de a se comporta 
fată de un bolnav: dacă vedea că nu se îndreaptă spre vindecare, 
se îndepărta de el. Asa s-a întîmplat si cu Arghezi. O infectie se-
rioasă, pare-se ascendentă, i-a indus o radiculită lombară. Sufe-
rea, fără nici o îndoială, avea dureri sustinute si foarte puternice. 
Au urmat fel de fel de consultări, a fost dus la multi medici, multi 
medici au venit să-l vadă. Printre ei, Daniel Danielopolu si Dimi-
trie Bagdasar. Unii au făcut erori grosolane de diagnostic. Cele 
mai surprinzătoare au venit de la Bagdasar, Arghezi slăbise peste 
poate, îi ieseau oasele prin piele. Avea în spate o proeminentă a 
osului iliac. Bagdasar creda că e o tumoră... Nu era prin urmare 
nimic de făcut decît să i se usureze suferinta prin morfi nă. Lui 
Arghezi îi plăcea starea de elevatie pe care i-o dădea opiaceul. Am 
luat hotărîrea să-l întărcăm de morfi nă. Am găsit un aliat în cucoa-
na Paraschiva. Arghezi protesta... S-a încercat totul, în fel si chip... 

În sfîrsit, si-a revenit.  Asa cum am mai spus-o, nu tiu 
cît a apreciat Arghezi demersul, deloc usor pentru mine, al dez-
intoxicării de morfi nă, dar Mitzura părea foarte încîntată de 
prezenta mea la căpătîiul tatălui ei.  Situatia mea era complica-
tă din - să zicem - două pricini: îl îngrijisem cu concursul cu-
coanei Paraschiva si, apoi, eram mesagerul lui în a obtine bani 
de la inginerul Malaxa, care-l sustinea fi nanciarmente. Malaxa 
se lăsa din ce în ce mai greu, iar Arghezi îsi pierdea răbdarea. 
După curarisirea de morfi nă, a venit un moment cînd n-a mai 
fost nevoie de mine. Vizitele mele s-au rărit, apoi au încetat. 
După ce s-a refăcut, a scris piesa Seringa, în care din di-
verse motive, i-a luat la rînd pe toti, fără să se gîn-
dească o clipă la cei ce l-au îngrijit si l-au salvat..." 
Pauză enigmatică. George Emil Palade, admirator neabătut al artei 
lui Arghezi, asupra căreia era informat în tot acest amar de vreme 
cît a lipsit din tară, zîmbeste. Mie?! Lui?! Surîs amar?! Ironic?! 
Pun o întrebare esentială: ,, -A fost răzbunare?"

Zîmbetul a dispărut. Deodată am simtit cum dis-
tanta dintre întelegere si acceptare se reduce vertiginos. 
,,- Nu stiu dacă a fost o răzbunare. Era întîi de toate o dezamăgire. 
În fata unui doctor, Arghezi îsi spunea:

* sau mă abandonează, ca Burghele; 
* sau mă condamnă, ca Bagdasar; 
*sau nu mă mai ajută în nici un fel. 
Deci, profesia medicală trebuia criticată sever. Pentru că 

unii, clar, l-au părăsit, spălîndu-si mîinile, ca Burghele... 
Cînd am fost ultima dată în tară, Mitzura, elevă de liceu 

pe vremea bolii în discutie, a vrut să mă vadă. N-am răspuns. Am 
vrut să merg însă la Mărtisor. M-a dus soferul lui Cim (dr. Con-
stanta Palade, sora savantului, n. n.). M-am recules la mormîntul 
lui Arghezi si al Paraschivei..." Interpretarea a fost surprinzătoare. 

George Emil Palade, atît de lovit în Seringa, privea de sus 
zbaterea lui Arghezi, tălmăcind zbuciumul lui ca urmare a unei 
dezamăgiri induse de medici si nu ca pe o răzbunare. Bineînteles, 
dezamăgire a unui temperament puternic. Era un semn de superi-
oritate si - de ce nu?! - de dragoste. 

C. D. ZELETIN

Cu George Emil Palade, la San Diego, despre boala lui Tudor Arghezi
Mărturii
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O arhi-amintire
Era o zi senină, ca acum
(Tu, chintesenţă-a zilelor senine!).
Se destrămau pădurile de fum
În urmă, pe ceţoasele coline.
Călătoream, de mult, către apus
Când drumul m-a adus într-o câmpie
Greu adâncită-n umbra viorie
A codrilor ce-o străjuiau de sus.
Şi te-am zărit. Departe, în amurg,
Fixai curbura unui spaţiu care
Înainta treptat în înserare
Cu soarele şi neclintitul burg.
Stăteai pe pod, sub ziduri. Te-am iubit
Acolo chiar, pe dalele curbate,
Şi am rămas cu tine în cetate,
Şi cred că tot acolo am murit...
Uitasem totul: codrii, lungul drum,
Cetatea, podul, gustul gurii tale...
Şi brusc, mi le-am reamintit acum,
Când mi-ai zâmbit ca şi atunci, pe dale.

(din volumul Epistole, 1990)

Sarmis (Avatar)
Dormeam. Se prelingea din trupul meu
Fluidul somn, împrospătând pământul
Ca o difuză negură. Şi eu
Spre trupul meu veneam, recunoscându-l.
Înaintam în negură. Eram
Fiinţa care-mi seamănă. Şi care
Se recunoaşte-n sine. Cum un ram
Îşi recunoaşte umbra plutitoare.
Şi-am tresărit simţindu-mă. În trup
Eram cu mine însumi împreună...
(Când m-am trezit, alăturea un lup
Se oglindea în râul alb şi-n lună).

(din volumul Epistole, 1990)

Visul I

Se străduieşte visul noaptea-ntreagă, 
În ceea ce numim subconştient,
Se străduieşte, sobru şi atent,
Să cearnă, să discearnă, să aleagă.

Imensa informaţie sordidă
Ce năvăleşte-n cuget ca un val 

Încearcă el, străjerul abisal,
S-o scoată din abis şi s-o ucidă.

E-o luptă şi incertă şi cumplită, 
Căci ofensiva creşte zi de zi.
Absurdele, stupidele armii
Sporesc în jur, ca marea, şi se-agită.

Dar visul nu cedează. Visul nu e 
Supus decât divinului îndemn. 
Din sufl etul întins cruciş pe lemn 
El smulge lănci şi-nsângerate cuie.

(din volumul Cronică, 1993)

Visul II

În visul tragic, paradisiac,
Sub pomii înfl oriţi, în verdea vale, 
Mi-apare iar conturul fi inţei tale 
Pe care-n van cuvintele-mi o tac.

Nu pot să ştiu, nu ştiu a prevedea 
Momentul resurecţiei nocturne. 
De-aceea, ca-n cenuşa unei urne, 
Pătrund pierdut, uituc, în umbra ta.

Dar cum să scap de ură, de oroare, 
De culpă, de uitare, de dezgust ?
Le port şi-n vis. Şi, cu delicii, gust
Bunăvoinţa lor ucigătoare.

Până ce zorii mângâie cu botul 
Ferestrele şi urmele-ţi le şterg. 
Tresar, mă scol, şi iar învăţ să merg 
În lumea unde ireal e totul.

(din volumul Cronică, 1993)

Cândva

Pe-alee-n faţa mea — un porumbel.
Descins din albăstrimi, ca Sfântul Duh.
Un mesager de raze şi de puf,
Chemându-mă, din lume, către El.

O clipă a durat. Sau nici atât.
S-a revelat o clipă Cel Ascuns.
Dar cât a fost, a fost îndeajuns
Să-mi smulgă laţul morţii de la gât.

Verdeaţă-n jur. Copaci. Şi fl ori. Şi-un cer
În care urbea-ntreagă se topea.
Sorbeam adânc. Eram. Şi El era.
Şi-aştept să vină iar de nicăieri.

(din volumul Cronică, 1993)

Un semn

Sub cerul şi iernatic şi urât, 
M-afund în glodul zilei până-n gât, 
Simţind pe piept, pe umeri sau pe mâini 
Atingeri reci de oameni şi de câini. 
Fiinţa mea-i un geamăt, e un spasm, 
Un strigăt mut, un jalnic isihasm,
Căci nu-s în stare duhul să-mi desprind 
De trupu-n care pâlpâie tânjind.
Aştept un semn ? Doar crivăţul dă zvon 
Din miazănoapte — negrul său amvon. 
Adâncul. Nimicirea. Abaddon.

(din volumul Abaddon, 1995)

Totem
Potăile au încolţit un lup.
Le-aude hămăind tot mai aproape.
Fac cerc în jurul lui, să nu le scape,
Se bucură că-l latră şi că-l rup.
Iar el stă neclintit în luminiş,
Sub grei copaci, sub cerul greu, în soare.
Priveşte-n tulburi lumi interioare
Cu ochii verzi şi reci, întredeschişi.
Apoi dispare lin, el ştie cum,
Căci haita latră laş, dar nu se-arată.
Dispare în pădurea eterată
La care nu ajunge nici un drum.
(din volumul Exodul, 2001)

În tăcere
N-a fost cu neputinţă. N-a fost greu.
Aseară am vorbit cu Dumnezeu.
La fel de clar, de simplu, de senin,
Cum ai tăifăsui cu un vecin...
E drept că El tăcea. Sau, mai curând,
Iradia în fi ecare gând,
În fi ecare şoaptă şi impuls,
În fi ecare zbatere de puls.
Doar eu grăiam. Şi iată că, treptat,
Discursul în tăcere s-a mutat,
Tăcerea s-a umplut de sens şi ţel,
Tăcerea era drumul către El.
Aşa-I vorbeam. Spunându-I tot, deschis,
Aşa-I vorbeam: Abis lângă abis.

 (din volumul Biblice, 2003)

Adam
Dezic, şi mă dezic de tot ce am.
În fapt, ce vrea să-nsemne a avea?
Sunt singur. Sunt căzut. Sunt ha’adham*. 
Şi lângă mine stă femeia mea.
Ca ins primordial în Paradis,
N-am ascendenţă. Cât despre urmaşi,
Vrăjmaşi îşi sunt. Şi mie-mi sunt vrăjmaşi.
Urmaşii mei trupeşti m-au compromis.
Iar Eva, dăruită de Acel
Ce m-a creat, e-un dram din trupul meu.
Un unic trup clădim în Dumnezeu.
În lume, deci, suntem doar eu şi El.
_____
*ha›adham (ebr.) – omul de pământ.

(din volumul Elegiile 
de la Bad Hofgastein, 2010)

Absenţa
Absenţa e-o prezenţă negativă,
E-un gol, o aşteptare, o latenţă.
E moarte şi viaţă, deopotrivă – 
Chiar Domnul, pentru simţuri, e-o absenţă.
De neatins fi ind, şi nevăzută,
Asociind realităţi contrare,
Absenţa naşte jale şi frustrare
Şi-un gând de neputinţă absolută.
Ne-existând, nu poate să se-ascundă.
Ne-existând, nu-şi neagă evidenţa.
Egale-i sunt teroarea şi clemenţa...
Absenţa e-o prezenţă mult mai cruntă,
Mai greu de îndurat decât prezenţa.

(din volumul Elegiile de la 
Bad Hofgastein, 2010)

ANTOLOGIE LIRICĂANTOLOGIE LIRICĂ

EUGEN DORCESCU
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PÃIANJENUL

Oricât aș vorbi despre cântec,
Nu-i nimeni, nu-i nimeni s-asculte.
Cu gândul întors la cei vechi,
Mai scutur de praf un proveb -
Aș vrea să-l împart, înțelesul
Să-i storc,și să merg mai departe.
Se țese cu sârg împrejur
O pânză de voci repezite.
Păianjenul,azi,e stăpân,
Şi cerul abia se mai vede.

SUNT CLIPE…

Sunt clipe-n care îmi e dat
Să fiu puțin mai împăcat
Cu mine însumi. Nicio carte
N-aș lua cu mine mai departe.

Sunt clipe-n care mai cobor

În pivniță,și râd sonor
Când un 
prieten,istovit,
Îmi spune că s-a 
isprăvit.

ÎNTRE  NOI

Între noi mai curg 
păreri
Umblu astăzi ca și ieri
Temător că se 
răstoarnă

Peste noi atâta iarnă

Şi nu voi găsi măcar
Urma gândului tău clar
Umbra chipului tău drag
Să mă ducă pân’la prag.

  PENTRU  EA

De atâta mers,
Gândurile fierb.
Şi au tresărit
Coarnele de cerb.

Altădată lung
Sângele s-a scurs,
Când a răsuflat
Botul unui urs.

Voi aduce blănuri.
Ea - surâde rece.

Mi-a furat azurul
Zilei care trece.

TU, NU TE TEME

Tu, nu te teme!
E o rumoare,
Cădelnițare,
De-atâta vreme!

Frunza miroase
Iar a pământ.
Tinere sunt
Vechile oase.

Zilele-s,toate,
Zbucium de fluturi.
Tălpile scuturi.
Singurătate.

Peste stihii
Sfârâie veșnic
Marele sfeșnic.
Ne-om odihni.

                          *

Oricâtă apă,tot rămâne sânge.
Oricât ai râde, cineva mai plânge.
Oricât de-aproape, vasul n-are toarte.
Oricâtă viață, pomenim de moarte.
Oricâtă lume, golul doar vibrează.
Oricâtă beznă,unduie o rază.
Oricât ai coase, rănile-s deschise.

Oricâtă veghe, ne hrănim cu  vise.
Oricât surâde, ești iubit în treacăt.
Oricât ai bate, poarta are lacăt.

DOCTORUL

Nevrozele - șerpi răi - chiar și acum
Mai colcăie și fac din viață scrum.
Eu voi lăsa în urmă ce-am iubit,
Se pare, sub o lamă de cuțit.
Luleaua el își pufăie cuminte,
Cu râvnă tot adună oseminte.
Dacă știam, luam leacul de la babă.
De ani în șir zâmbesc mai mult în 
grabă,
Şi gust cu gândul doar la sănătate
Din aburinde, fragede bucate.
Dar trebuie să scap de ușa care
Pătată e cu fum de lumânare.
E amintire până și prezentul
Doar pentru cine-și face testamentul.

                 *
Ea tot mai tremura,
Ca o lumină
Ținută-n palma unui ucigaș.
Făpturi necunoscute,
Nenumite,
Se-mpotriveau mocnit ființei sale.
Dar amintirea ei -
O iarbă ‘naltă -
Se leagănă sub ochii mei, curată.

ROBERT  TOMA
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 Ce ar fi  de spus, mai întâi, în prezenţa unei cărţi atât 
de neobişnuite precum aceea pe care cititorul o are acum 
în mână**, este că nu trebuie să ne lăsăm purtaţi de ceea 
ce titlul – atât de atrăgător în simplitatea lui – ar părea să  
indice într-o primă instanţă. Poemas del viejo – Poemele 
bătrânului trimite, într-adevăr,  de îndată, şi aparent, la 
versuri ce se scriu în răstimpul din urmă al unei vieţi, şi 
care pot dezvolta teme îndeajuns de eterogene. Versuri 
de acest tip – vreau să spun, stihuri ce corespund acestei 
ultime perioade a vieţii, şi cu o tematică variată – au 
scris Lope de Vega şi John Donne, Goethe şi Victor 
Hugo, Giuseppe Ungaretti şi Jorge Guillén. Etapa fi nală 
a lui Lope, de exemplu, s-a dorit a fi  numită “ciclul de 
senectute”, chiar dacă în acesta nu totul a vădit atitudini 
ascetice şi meditatio mortis: au existat de asemenea 
spaţiu şi timp pentru joc, râs, parodie. Dacă ne gândim, 
dimpotrivă, la Ungaretti şi la cartea sa din 1960 Il taccuino 
del vecchio, ceea ce observăm este reunirea obsesiilor pe 
care deja le cunoşteam din cărţile anterioare ale poetului 
italian, plasate acum sub “muşcătura” (l’addentare) a 
timpului şi sub ravagiile sale. “Eu cred – scria Ungaretti 
– că în poezia bătrâneţii nu există prospeţimea, iluzia 
tinereţii; cred, însă, că există o asemenea însumare a 

experienţei, încât se ajunge – şi nu se ajunge întotdeauna 
– la găsirea cuvântului potrivit, se atinge poezia cea 
mai înaltă”. Dar temele din taccuino, s-o recunoaştem, 
continuau să fi e diverse: singurătatea, durerea, inima ce 
încă iubeşte.

În Poemas del Viejo – Poemele bătrânului de Eugen 
Dorcescu suntem în faţa unei realităţi ori a unei lumi 
foarte diferite.  Chiar de la piesa iniţială, ceea ce se 
abordează şi se explorează în ele este experienţa însăşi 
a bătrâneţii, această dramatică realitate a unei fi inţe 
care, de fapt, nu trăieşte, ci îşi supravieţuieşte sieşi, aşa 
cum ni se spune la un moment dat. Desigur, apar, în 
paralel, alte teme (de la corporalitate până la “negura” lui 
Thánatos), dar ele gravitează, toate, în jurul semnifi caţiei 
bătrâneţii, o bătrâneţe ce ajunge la capătul “aventurii 
de neînţeles a existenţei”. De aici dramatismul susţinut 
al acestor versuri, profunzimea lor, care este, în acelaşi 
timp, angoasă şi voinţă de cunoaştere. Despre bătrân 
se vorbeşte întotdeauna la persoana a treia (“Bătrânul 
cunoaşte exact…”, “bătrânul a observat…”, “bătrânul se 
încăpăţânează…”), ca şi cum această distanţă ar permite 
vocii lirice să obiectiveze realitatea despre care grăieşte, 
lumea acestei fi inţe “tragice şi nenorocite”, înscrisă între 
văzduh şi cenuşă. Există, însă, de asemenea, frumuseţe, o 
“frumuseţe sfâşietoare”, a fi inţei conştiente de fi nitudinea 
ei şi de solidaritatea şi armonia cosmosului. Existenţa 
îşi aşteaptă sfârşitul, şi se predă lui, pentru a avea loc 
fl uxul etern al cosmosului, pentru ca fi inţa să poată urca 
“treptele veşnic tinere ale eternităţii”.

Când, în primăvara lui 2009, am citit pentru prima 
oară – şi printr-un fericit hazard – poezia românului 
Eugen Dorcescu (Timişoara, 1942), am experimentat 
senzaţia de netăgăduit că mă afl u în faţa unui autor în 
care converg unele direcţii esenţiale ale liricii moderne. 
O adâncă scrutare a sensului transcendenţei – uneori 
inseparabil unit cu lecţiile misticii occidentale – îşi 
dă mâna, în această poezie, cu o viguroasă căutare 
metafi zică (“metafi zică, nu fi lozofi că”, insista Juan 
Ramón Jiménez), al cărei centru sau axă este fi inţa în faţa 
eternităţii. Marea tradiţie a poeziei române, de la Mihai 
Eminescu până la Tudor Arghezi – o tradiţie pe care în 
Spania, sau în limba spaniolă, o cunoaştem, din nefericire, 
cu totul insufi cient – , se vede asumată în fi ecare vers 
al lui Dorcescu, sublimată în fi ecare din cuvintele sale, 
şi se leagă cu unele dintre marile procupări care, de la 

Mallarmé până la Luzi sau Bonnefoy, determină limbajul 
şi lumea celei mai vii poezii europene a modernităţii.

Nu va fi  inutil să se atragă atenţia asupra lui 
Dorcescu ca poet european, în ciuda faptului că 
împrejurările sociale şi culturale ale ţării sale, pe durata 
prea multor ani, l-au izolat, în mare măsură, în limitele 
propriei limbi, şi doar în vremea din urmă această 
operă a început a fi  cunoscută în restul continentului. 
Fiindcă important este că în creaţia lui sunt puse unele 
din cheile cele mai adânci ale modernităţii poetice, şi 
într-o manieră foarte specială ceea ce Mario Luzi a 
numit “dialectica dintre existenţă şi esenţă”, adică 
necesarul inter-schimb dintre experienţa vitală însăşi 
şi fondul ontologic în care această existenţă se înscrie. 
De echilibrul, de solidaritatea dintre aceste două 
planuri, depinde cuvântul poetic; o dialectică, într-
adevăr, “fără de care – adaugă Luzi – poezia, cel puţin 
în accepţiunea noastră, nu s-ar produce”.

Cititorul nu doar asistă, în Poemas del viejo – Poemele 
bătrânului, la această dialectică, ci se cufundă în ea, o 
simte agitându-se în conştiinţă, între senechismul*** 
(aici uneori foarte strict), pe care orice meditaţie asupra 
fi nitudinii îl implică, în mod necesar, în tradiţia noastră, 
şi un acut sentiment al dramei, nu mai puţin caracteristic 
unei părţi foarte semnifi cative a acestei tradiţii, şi nu doar 
în admirabila sa fază barocă. Eugen Dorcescu ne pune 
în faţa acestei drame, cu cuvinte în acelaşi timp nude şi 
neliniştitoare, cuvinte ce nu renunţă – nu pot renunţa cu 
nici un chip – la sentimentul misterului, ca şi cum acesta 
ar fi  cel mai defi nitoriu simţământ omenesc, posesiunea 
noastră sensibilă cea mai vie. 

Poemas del viejo – Poemele bătrânului, cuvinte 
consacrate, da, “eliberării, durerii, luminii”, după cum se 
citeşte în unul dintre texte. Dar, de asemenea, şi înainte 
de orice, consacrate misterului, acestui spaţiu (şi acestui 
timp) dintre existenţă şi esenţă care ne întemeiază, şi 
despre care cuvântul poetic este chemat să fi e, mereu, o 
frumoasă, iradiantă, de nesubstituit mărturie.

Tegueste, Tenerife, 15 de noviembre de 2011
_______
* Text tradus din limba spaniolă.
** Eugen Dorcescu, Poemas del viejo – Poemele bătrânului, 

Ediciones Igitur, Montblanc (Tarragona), Spania, 2012.
*** Senechism (sp. Senequismo) – Doctrina etică a fi lozofului 

Seneca, ce promovează stoicismul şi temperanţa.  

Andrés Sánchez Robayna

Eugen Dorcescu, între esenţă şi existenţă*

Eugen Dorcescu 
Poemas del viejo

Prólogo de Andrés Sánchez Robayna
Traducción de Rosa Lentini y 

Eugen Dorcescu

Igitur / Poesía

Desde la pieza inicial, lo que en ellos  
[los Poemas del viejo de Eugen Dorcescu] 
se aborda y se explora es la experiencia 
misma de la vejez, esa dramática realidad 
de un ser que, de hecho, no vive, sino que 
se sobrevive a sí mismo, como se nos dice 
en un momento dado. Claro está que apa-
recen aquí, de manera paralela, otros temas 
(desde la corporalidad hasta la «niebla» de 
Thánatos), pero todos ellos giran en torno 
al significado de la vejez, una vejez que lle-
ga al final de «la aventura incomprensible 
de la existencia». De ahí el sostenido dra-
matismo de estos versos, su profundidad 
que es, al mismo tiempo, angustia y volun-
tad de conocimiento. Del viejo se habla 
aquí siempre en tercera persona («El viejo 
conoce exactamente…», «el viejo observa», 
«el viejo se obstina…»), como si esa distan-
cia permitiera a la voz lírica objetivar la 
realidad de la que habla, el mundo de ese 
ser «trágico y desgraciado» inscrito entre el 
aire y la ceniza. Pero también hay aquí be-
lleza, una «belleza desgarradora» del ser 
consciente de su finitud y de la solidaridad 
y la armonía del cosmos. La existencia 
aguarda su fin, y se entrega a él para que 
tenga lugar el flujo eterno del cosmos, para 
que el ser pueda ascender «los peldaños 
eternamente jóvenes de la eternidad». 

           Andrés Sánchez Robayna
           (Tomado del prólogo del libro)



Portal-MĂIASTRA          Anul VIII, nr. 1-2 (30-31)/2012
4848

Poetul vrea minunea să-şi asume

Turnând esenţa lumii într-un 
vers,
Iar cititorul stăruie invers,

Când într-un stih descoperă o 
lume.

*
Ca-n orice jertfă inima mă doare;

Am scormonit în ea ca într-o 
rană...
Creaţia e fantezie vană

De n-ai scăldat-o-n sânge şi 
sudoare.

*
Când toate diferenţele s-au şters,

În orişice repaos e-o mişcare – 
Temei să se resimtă fi ecare

Pribeag neconsolat prin univers.           

*
În straturile cele mai profunde

Unde idei şi simţuri n-au 
contururi
Topite-n zestrea ce se-
mbogăţeşte pururi

Numai poeţii pot să se afunde.

Treptat din existenţă te retragi...

Prin viaţă nu doar sinele ne 
poartă,
Ci fi inţăm cu cei legaţi prin 
soartă,

Murim cu fi ecare din cei dragi.

*
  Când omul cu gândirea lui 
fecundă

A urmărit mişcarea pe orbită
A intuit durata infi nită

Testând milionimea de secundă.

*
  “A fi  sau a nu fi ” - o întrebare

Neliniştilor noastre corolar
Când totu-n existenţă-i bipolar

Dilemele ne pierd pe fi ecare.

*
Cum Domnul lui Adam i-a dat 
pereche
Să-l întregească şi să îl inspire
De nu respecţi cumva a Sa 
menire

Simţi lipsa coastei ca pe-o rană 
veche.

*
Viaţa-şi are tainele profunde

În obsedanta teamă pentru 
moarte...
Spre înviere gândul să te poarte

Şi orice înţeles îl vei pătrunde.
*

Nu-ţi compara viaţa ta cu alta,

Ai propria chemare şi statuie,

Tu dă-i contur cât mai înalt te 
suie! 

De sus îţi sunt virtuţile şi dalta.

*
  Venim pe lume inocenţi şi goi

  Ca pământeni dar şi ca soli 
cereşti – 
  Te lupţi pământul să îl cucereşti

  Când Cerul te doreşte înapoi.

*
Întâiul ţipăt nu-i fără motiv:

Exploziei de spaţiu şi lumină,
Creaţiei întregi i se închină

Când declanşează timpul 
subiectiv.

*
Eu poezia n-o lucrez pe bandă,

Aş vrea să pot crea doar unicate
La aşteptarea voastră ridicate – 

Primiţi-o cititori ca pe-o 
ofrandă!

*
Vorbind de jertfă nu-nţelegem 
ce-i:

Suntem ca lupii haitelor 
fl ămânde
Ce devorându-şi prada nu ştiu 
când e

Momentul sfâşierii între ei.

*
Atomii poartă cosmosul în spate 
E fi ecare-un univers în sine
Ce-n lanţul transformărilor 
devine

Realitatea ca infi nitate...
*

Când se perturbă astrul cenuşiu,

Un colaps enigmatic se petrece
Cum ar luci pe cer un soare rece

Dialogând cu luna în pustiu.
*

Nu repeta erorile lui Nietzsche!
El s-a crezut mai tare ca Hristos,
A coborât în iadu-ntunecos,

Dar n-a putut la cer să se ridice.

*
Să-ţi fi e versul magmă împietrită

Ce-a izbucnit prin jertfă şi iubire
  La inima mulţimii să aspire

Şi timpul s-o menţină pe orbită!

*
Suntem o sursă de metale rare

Supuse modelării fără daltă
Menită la o ardere înaltă

Spre-a se purifi ca prin fi ecare.

*
Deschise-ţi sunt cărări 
continentale

Urmează-ţi orizontul ce te 
cheamă
Şi depărtarea n-o lua în seamă

Lărgeşte numai prispa casei 
tale!

*
„Loc cu verdeaţă”, linişte alpină

Acelor care dintre noi s-au dus...
Când eşti cu inima acolo sus,

Poţi auzi cum şi Iisus suspină.  

Suntem martorii unui fenomen 
straniu dar ușor de explicat prin “de-
mocraţia originală” în care ne zbatem 
de peste 20 de ani: Uniunea Scriito-
rilor din România nu-şi recrutează 
membrii în funcţie de talent, ci doar 
în raport cu numărul cărţilor publicate 
şi de...vârstă. Chiar dacă statutul Uni-
unii nu se referă niciodată la vârstă, 
s-a convenit ca pretendenţii care au 
depăşit un prag biologic să rămână în 
afara breslei scriitoriceşti, deşi talen-
tul lor revendică insistent un alt statut. 
În cartea cu numele dat şi recenziei de 
faţă menţionăm trei asemenea cazuri, 
de intelectuali care s-au realizat, în 
amurgul existenţei lor, prin literatură.

Vasile Mustaţă se numără printre 
aceştia. Absolvent în 1966 al Facultă-
ţii de Construcţii Feroviare Drumuri 
şi Poduri din cadrul Institutului de 
Construcţii Bucureşti, el a urmat şi 
cursurile Facultăţii de Filosofi e din 
Capitală, pe care le-a absolvit( e drept,  
la fără frecvenţă, pentru că postul nu-i 
permitea altfel) în 1973. Simţind, 
parcă, un reproş al conştiinţei care-i 
imputa nerealizarea deplină pe plan 
profesional,  Vasile Mustaţă obţine în 
1990 doctoratul la Institutul de Con-
strucţii Bucureşti cu o teză girată de 
Catedra de Rezistenţa Materialelor. 
Dar în acelaşi an 1990 îi apare prima 
carte, Dureri condensate, în care pre-
faţatoarea, Ileana Manole, îl caracte-
rizează drept “o fi re romantică furtu-
noasă, greu de stăpânit, din familia de 
spirite a unui Heliade, dar şi Goga...”

Ieşirea la pensie a echivalat cu 
eliberarea spirituală visată. Vasile 
Mustaţă putea acum să nu-şi mai în-
frâneze elanurile lirice tumultoase ci 
să le desfăşoare fără oprelişte, într-o 
libertate totală. Au urmat, la scurte 
intervale, Neliniştile Dorului ( 2003), 
Dor în amurg (2oo5), Poezii pentru 
copilăria Annei (2007), Stihuri Sil-
vestrene (2007) şi Ideograme lirice 
(2008). Dintre acestea, Stihuri sil-
vestrene şi Ideograme lirice reţin în 
mod deosebit atenţia pentru că ele eta-
lează glossa şi sonetul, indicând direc-
ţia spre care se vor îndrepta cu precă-
dere preocupările lui Vasile Mustaţă: 
poeziile cu formă fi xă.  De fapt, nici 
volumul pe care ne-am propus să-l 
recenzăm, Cristalizări ( Editura Emi-
nescu, Bucureşti, 2011) nu se înde-
părteză de la această direcţie, întucât 
aici este abordat catrenul, însă nu pe 
linia lui Omar Khayyam sau pe cea a 
contemporanului nostru George Popa, 
ci pe una proprie, demnă de semnalat.

*
În cazul poeziilor cu formă fi xă, 

amprenta prozodică este defi nitorie. 
Totuşi, când autorii au încercat să se 
distanţeze de model, ei au intervenit 
mai mult sau mai puţin asupra aces-
tuia, căutând să-şi impună viziunea. 
Unii au reuşit, alţii – nu. Revelatoare 
este experienţa lui Vasile Voiculescu. 
Deşi în sonetele sale acesta alege mo-
delul englez ( shakespearian) în gru-
parea versurilor,  el recurge la alexan-
drinul românesc, ca măsură a lor, înlo-
cuind astfel endecasilabul (italian) sau 
decasilabul (englez) cu o măsură tipic 
românească.

Dar chiar în cazul catrenului, de-
venit poezie cu formă fi xă prin poetul 
persan Omar Khayyam (sec. XI) da-
torită schemei rimice (a/a/x/a) pe care 
o au rubaiatele sale se pot face delimi-
tări între cei care i-au preluat modelul. 
Unii, ca Eminescu, au recurs la sche-
ma rimică respectivă în lungi desfăşu-
rări lirice cum sunt cele Din Halima, 
dar alţii, precum George Popa (tradu-
cătorul lui Omar Khayyam în româ-
neşte) au preferat concizia strofei în 
dauna clasicei dispuneri rimice.

Nici Vasile Mustaţă, autorul vo-
lumului Cristalizări nu se abate de 
la regula intervenţiilor personale. El 
adaugă încă ceva la modelul propus 
de George Popa. Astfel,  ultimul vers 
al catrenului, transcris cu litere cursi-
ve, poartă în el esenţa întregii strofe 
şi este notat, în sumar, ca titlu. Chiar 

dacă se identifi că prin cifre romane, 
catrenele lui Vasile Mustaţă devin im-
portante prin ultimul lor vers – aspect 
deconspirat de autor abia în sumar. 
Primul catren aşadar, purtând cifra 
latină de rigoare ( I ) are următorul 
conţinut: “Poetul vrea minunea să-şi 
asume, // Turnând esenţa lumii într-
un vers, / Iar cititorul stăruie invers // 
Când într-un stih descoperă o lume.”  
Ei bine, în sumar, în dreptul cifrei I 
este notat ultimul vers al acestei po-
ezii.

Apariţia lui Vasile Mustaţă în 
orizontul poeziei româneşti cu formă 
fi xă ar putea constitui, pentru speci-
alişti, un interesant caz de psihologie 
literară. Fiindcă acesta nu cunoaşte 
(după propria mărturie) catrenele lui 
George Popa, grupate în Catrenele 
din Valea Vinului (2002), Meditaţii 
orfi ce (2003) şi Vitraliile Bunei Ves-
tiri (2004), dar vârsta şi disponibilită-
ţile fi losofi ce le facilitează amânduro-
ra un tip asemănător de gândire, încât 
infl uenţele reciproce, într-un orizont 
metafi zic, devin posibile, cu nuanţări-
le de rigoare.

Din acest cerc nu trebuie să lip-
sească nici V. Voiculescu, deşi Ulti-
mele sonete...

urmează alt tipar prozodic. Însă 
prin conţinutul celor mai multe poe-
zii, prin raportul între vârstă şi creaţie 
poetică, prin sublimarea lirică a trăiri-
lor profunde ca şi prin tristeţea datului 
existenţial, cei trei poeţi se întălnesc 
pe aceeaşi cale ce duce spre perfecţi-
onism.

*
Mai mult decât ceilalţi doi poeţi 

menţionaţi cu care se înrudeşte struc-
tural, Vasile Mustaţă face din credinţă 
şi din învăţăturile Bibliei puncte de 
reper obligatorii în accederea spre su-
blim. “Pregătirea pentru veşnicie” se 
produce prin credinţă şi numai prin ea 
este posibilă intâlnirea cu sublimul: 
“Sublimul fi rii copleşeşte gândul – // 
Divine  taine sunt de necuprins / Dacă 
pe scara sfântă n-ai atins // Desăvâr-
şirea, pe Hristos urmăndu-L” ( VI ).

Prin abordarea unor adevăruri 
biblice, catrenele lui Vasile Mustaţă 
amintesc uneori de sonetele lui Mihai 
Codreanu, aşa cum se întâmplă cu cel 
numerotat LXXIV: “De preţuim cu-
vântul în Iisus // Credinţa este-n toate 
temelie // Şi credinciosul trebuie să 
ştie: // Ca dragostea nimic nu-i mai 
presus”.

Din cele două catrene citate reie-
se că reluarea lirică a învăţăturilor din 
Biblie constituie una din temele ma-
jore ale cărţii de faţă. Dar, indiferent 
de conţinutul micilor poezii, forma 
rămâne aceeaşi, cu abateri notabile 
de la modelul clasic al rubaiatelor lui 
Omar Khayyam, dar – repetăm – şi 
de la structura catrenelor imaginate 
de George Popa. Astfel, după un en-
decasilab iambic în care este anunţată 
tema respectivului catren, urmează 
un spaţiu alb care separă acest prim 
vers de celelalte. El capătă autonomie, 
ca şi ultimul vers, de altfel, cu care se 
afl ă în relaţii apropiate, facilitate de 
rimă. Versurile 2şi 3 sunt alăturate şi 
sunt consacrate fi e argumentelor care 
ar explica ideea din versul 1, fi e de-
vin o prelungire/dilatare a acestuia. 
Versurile mediane sunt endecasilabi-
ce sau decasilabice ( cu ritm iambic, 
desigur), după care urmează, repetăm, 
un nou spaţiu alb, evidenţiind grafi c 
ultimul vers scris totdeauna cu litere 
cursive. El conţine concluzia strofei 
respective sau mesajul pe care poe-
tul vrea să-l transmită cititorilor. Din 
acest motiv, între primul şi ultimul 
vers al catrenului există o legătură 
secretă, în fond sugerată grafi c, cel 
mai adesea fi ind cel de la cauză la 
efect. Rimele îmbrăţişate ale versu-
rilor facilitează această situaţie. Dăm 
câteva exemple: “Tot colindând abi-
suri şi azururi // (...) // Modelul tău 
le glăsuieşte pururi” (XXVII); “Ne 
poartă ura-n voie ca pe-o minge 
// (...) // Dar ce uşor în dragoste se 

stinge” (XXXI); “În straturile cele 
mai profunde // (...) // Numai poeţii 
pot să se afunde (XXXVI); “Cum 
Domnul îl ştia pe om robit // (...) // Cu 
fl ori pământul a împodobit” (XLVI); 
„Stau amintiri ca frunze troienite// 
(...) // La ele nostalgia mă trimite” 
(LVI);  “Surprind vibrarea lucrului 
în sine // (...) // Tu desluşeşti nuan-
ţele afi ne”(LXXIX); “E tot mai greu 
acum să poţi alege // (...) // Ce este 
cast, ce este fărdelege” (XCVIII): 
“Adună-te când bezna se dezgheaţă // 
(...) // Reintră nou în lume şi în via-
ţă” (CVI); “Singutătatea-i liniştea din 
stâncă // (...) // Când crezi că a pierit 
e mai adâncă”(CXIV) etc.

Este sigur că vârsta aduce, în ca-
zul poeţilor, mai ales, o redicţionare 
tematică a liricii lor, în care experi-
enţa existenţială, cu întâmplările şi 
eşecurile sale, precum şi dorinţele/
visele pe care senectutea nu le-a putut 
abandona formează un univers apar-
te, propice poeziei. În cazul lui Vasile 
Mustaţă, absolvent a două facultăţi cu 
profi l total diferit (tehnic şi umanist) 
acest lucru se întâmplă frecvent, iar 
catrenele sale 

mărturisesc tocmai atracţia bipo-
lară a spiritului, prezentă încă de la în-
ceputul lumii, când binele şi răul au 
acţionat asupra aceleiaşi realităţi, deşi 
cu rezultate diferite. Asupra omului de 
ştiinţă cu înclinaţii poetice, bipolarita-
tea poate fi  constatată în orice feno-
men: “Ades determini cauza-n efect, 
// Dar cercetarea nu ne poate spune / 
De-a fost o cauză sau o minune // Că 
ne-am găsit într-un acord perfect” 
(LX). Sau catrenul numerotat LXVII, 
în care fi losofi a este considerată aptă 
să răspundă tuturor chestiunilor în 
care este inclusă şi bipolaritatea: “ 
<<A fi  sau a nu fi >> - o întrebare // 
Neliniştilor noastre corolar / Când 
totu-n existenţă-i bipolar // Dilemele 
ne pierd pe fi ecare”. “Graţia divi-
nă” este o sintagmă ce revine adesea 
când Vasile Mustaţă se referă la fru-
museţea femeii ori la sincretismul 
artelor. Femeia este “ …sublimat de 
poezie // Prin darurile graţiei divine” 
(LXXV) după cum aceeaşi cauză stă 
la baza artelor afl ate într-o continuă 
corespondenţă. Poetul se mulţumeşte 
să constate această evidenţă intuind 
că fi nitudinea umană este mai uşor 
suportabilă prin prezenţa ei: “Sunt ar-
tele din graţia divină // Ca existenţa 
în diverse forme, / Una în alta pot să 
se transforme // Scăldate-n inefabilă 
lumină” (LXXVIII).

Teme diferite stau alături, de la 
cartea ca preţ al muncii la vibraţia 
poetică a “lucrului în sine”. Desigur, 
atunci când e posibil, catrenele capătă 
o tentă fi losofi că, aşa cum se întâm-
plă cu cel numerotat LXXXII, con-
sacrat cunoaşterii absolute, niciodată 
satisfăcută pe deplin: ”Sondezi în ale 
negurilor straturi // Licori din lumi-
le oprite nouă / Mai cade uneori un 
strop de rouă // Dar niciodată setea 
să ţi-o saturi”.

În Cristalizări pot fi  identifi cate 
catrene ce tratează despre frică, iubi-
re, veşnicie, ispită şi neant, într-un stil 
adesea cu infl exiuni fi losofi ce, atât de 
agreate de autor.

Există fi reşte, şi abateri de la mo-
dul propus de însuşi Vasile Mustaţă. 
Ultima poezie îndeosebi, numerota-
tă CCXII, propune endecasilabul cu 
ritm amfi brahic, într-o încercare dra-
matică de a nu permanentiza modelul 
agreat, convins că totul se transformă 
curgând spre infi nit: „Când totul în 
juru-mi se pierde-n amurg // Vuieşte 
pădurea umbrită de zvon / Disting în 
urzeală un glas monoton, // În vene 
topite zăpezile curg.”

Semne evidente de originalitate şi 
profunzimi lirice puteau fi  remarcate 
încă din Stihuri silvestrene (2007). 
Dar abia cu volumul Cristalzări “ 
(2011) Vasile Mustaţă îşi depăşeşte 
condiţia de poet amator, intrând defi -
nitiv în rândul creatorilor de frumos..

Prof. univ. dr. Adrian VOICA  

P t l i ă i

FORMA FIXĂ – CA ÎMPLINIRE POETICĂVASILE MUSTAȚĂVASILE MUSTAȚĂ



Portal-MĂIASTRA          Anul VIII, nr. 1-2 (30-31)/2012
4949

1

Dintr-o dată, iată, într-un fapt de seară,
Când brăzda văzduhul limpede cocorul,
S-a născut din valuri murmur de chitară,
Spre Serghei Esenin să îmi ducă dorul.

Nici nu ştiu prea bine când şi din ce parte,
Din fuior de fum şi din norii vagi,
Pe aburi noptatic a venit să-şi poarte
Părul ca secara şi surâs de fragi. 

Melancolic parcă şi pierdut în vise
Îşi abandonase mersul vagabond.
Trist, am înţeles că îşi părăsise
Clasicul portret îngerul cel blond.

Din flăcăul cândva înclinat spre glume,
Ce-şi purta prin lume şoaptele sprinţare,
Nu păstra ca zestre-n zilele postume
Vreun semn măcar, cât o scamă-n zare. 

Bucuros prea foarte că se îndemnară
Paşii să îl poarte spre zglobiul Motru
Pe-acest domn în frac, la sfârşit de seară
L-am primit ştiindu-l înfrăţit cu codrul.

2

Îşi păstrase chipul de 30 de ani,
Vârsta când din lume îşi rupsese viaţa,
Biciuit de spaima că din Riazani
Nu-l va mai veghea cerul dimineaţa. 

Când îi cunoscusem versu-n tinereţe,
România încă haina de-mprumut
O purta prea silnic, neputând să-nveţe
Să-şi trădeze graiul, doina din trecut.

El venea cu vântul galopând prin stepe,
Îndrăznind să-nfrunte strălucirea lunii,
Dintr-un vechi cilindru da ovăz la iepe
Satul preamărindu-l clar, în văzul lumii. 

Eu, adolescenţei, spre rămasul bun
Tineresc „Adio” i-l spuneam abia,
La oraş ajuns, dintr-un trist cătun,
Care-ntre salcâmi casele-şi pierdea.

3

Azi, reîntâlnindu-l, sunt din nou în sat,
Vine el din umbre, eu în viaţă încă am un 
scurt răgaz,
Dureros de-aproape spre amurg chemat,
Un bătrân ce-şi află gându-n moale glas.

Peste scurte clipe, ori cinci-şase ani,
Ne vom revedea, poate, cine ştie?,
Spre a fi în ceruri doi contemporani
Ce-aveau satu-n inimi şi în poezie.

4
Până-atuncea însă, bucuros sunt foarte

Că-i la mine-n sat oaspete de seamă.
Vine de dincolo, vine de departe,
Unde cu lumină suflete se cheamă.

- „Trubadur al stepei, oaspete dorit,
Fie şi din umbre, bine ai venit,
Spre-a cunoaşte satul primăverii mele!”,
I-am urat sub ceru-mpodobit cu stele.

- „Bine te-am găsit! M-ai chemat să vin
Din împărăţia cosmosului tată. 
Dacă votcă nu e, să-nchinăm cu vin,
Chiar de nu e cazul s-o mai facem lată!”
- „Mulţumescu-ţi foarte, cinstea ce mi-o 
faci
Ca în pragul nopţii oaspete de soi
Să te am pe-aceste locuri ce mi-s dragi,
Oaspete cum altul n-a mai fost la noi!

Tu, ales de cântec, de frumos cuvânt, 
Cerului rapsod, la mesteceni frate,
Florilor mireasma vorbii-mprumutând,
Spune-mi dacă vântul şi pe-acolo bate.”

5

După ce-a-mpănat-o cu tutun din pungă,
A aprins celebra de cireş lulea.
I-a părut, pesemne, întrebarea grea,
De-a căzut pe gânduri vreme îndelungă.

Vinul rubiniu, în mici căni de lut,
L-am lăsat să-şi spună şoaptele-n târziu
Şi peste tăcerea zilei din trecut,
Ca şi peste taine ce n-o să le ştiu. 

- „Spune-mi, pe pământ ce s-a întâmplat
(M-a-ndemnat, cercându-i vinului tăria),
Cum o duc ţăranii pe la voi prin sat,
Ce mai e-n Rusia? Dar în România?

Versurile mele, ce zburdau prin lunci,
Îşi mai duc spre oameni sprinten zurgălăii,
Păsările cântă-n crânguri ca atunci,
Tot la fel cu luna se sfădesc dulăii?

Spune-mi, dacă ştii, oamenii ce spun
De sfârşitu-mi tragic? Cum l-au înţeles?
L-au luat drept gestul unui laş nebun,
Ori că altă cale nu aveam de-ales?”

Încă multă vreme, întrebări – o ploaie
Se-adunau şi parcă vocea clopoţind
Desluşea-ntr-o carte foaie după foaie,
Rimeleaflându-şi sunete de-argint.
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- „Cum pot să-ţi răspund, când aproape-
un veac
A trecut de când, pe un alt târăm, tânăr 
ai plecat,
Când pe-al vremii aspru, sinuos drumeag,
Omul nu o dată capul şi-a plecat?

Când în anu-n care îţi scriai cu sânge
Testamentul tragic binecunoscut,
Întristat că poate ţara te va plânge,
Cel ce gazdă-ţi este nu era născut?

Mult mai vârstnic eşti la numărătoare
De când să te naşti anul s-a-ntâmplat,
Dar şi mult mai tânăr după anii care
Să-ţi măsoare viaţa scurtă ţi s-au dat. 

Ei, Serghei Esenin, cântecului prinţ,
Logodit cu plopii, logodit cu luna,
De când ai plecat, grele umilinţi
Lumii i-au fost scrise şi de spini cununa!

Trupuri milioane, în cumplit război,

Au împovărat primitorul lut.
Himerele care v-au stârnit pe voi
Moarte sunt, chiar dacă şi noi le-am crezut.

Steaua în cinci colţuri, steaua din 
Kremlin
S-a vădit, sunt probe, că sub strălucire
A ascuns mari crime, semnate Stalin,
Un coşmar povară pentru omenire.
În ţara pe care ai iubit-o straşnic,
Cum iubeşte crâşma, ziceai, un beţiv,
Visul din Octombrie se spune că paşnic
A fost condamnat şi definitiv. 

Rusiei, şesimea din rotund Pământ, 
Ce leagăn i-a fost Marii Revoluţii,
Zborul ce-a visat drastic i-a fost frânt,
Iar spre vindecarea lui nu sunt soluţii.

Lumea are astăzi şapte miliarde
De semeni ce-ncearcă simplu să-şi 
vorbească,
Să se înfrăţească multele stindarde,
Paşnic să se-audă vocea omenească. 

Încă-n multe locuri flăcări se aprind,
Iar secera morţii ia-n războaie vama,
Închişi fără vrere, ca-ntr-un labirint,
Oamenii visează să alunge teama. 

Mai nesigur, poate, omenirea-şi duce
Timpul ce-i e dat să-l trăiască azi
Şi îşi poartă trudnic la răscruce-o cruce,
Ce-i e pusă-n spate prin nescris ucaz. 
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De-am avut cândva, la iluzii dreptul,
Prea ar fi ridicol ca acum, când anii
Ne cernesc privirea şi ne-apasă pieptul,
Să nu ştim ce-nseamnă „lama sabahtani”.

Ştiu că-ţi este greu să-nţelegi ce-ţi spun.
Multe din ce spun mie-s ne-nţelese.
Ai plecat cândva dintr-un vechi cătun,
Azi, în alt cătun vremea-n cale-ţi iese.

Te privesc, Serghei, pari nedumerit,
Ca în faţa unei triste spovedanii,
Parcă vrei să-mi zici c-ar fi nimerit
Să-ţi spun ce gândesc, ce mai fac ţăranii. 

Cât aş vrea să pot de ei să-ţi vorbesc,
Prin cuvinte-alese chipuri adunând,
Dar mi-e greu s-o fac şi mărturisesc
Că mă-ntreb adesea de ţărani mai sunt. 

M-am întors în sat să-mi revăd trecutul,
Cu copilăria-n zori să mă-ntâlnesc,
Anii să-i măsor şi necunoscutul,
Dar prea strâmt se-arată globul 
pământesc.

Multe sunt schimbate, vremile se scurg
Spre un mâine care-i greu de prevăzut.
Ceasul poate-şi poartă limbile 
spre-amurg,
Ori sunt răstignite zilele-n trecut.

Poate că târcoale grav ne dă tristeţea,
Ne refuză dreptul altor dimineţi,
Poate că de-a duşca dat-am tinereţea,
Spre-a lăsa loc liber pentru alte vieţi. 
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Spuneai mai demult: veacul a trecut:
„Ultimul poet sunt cu satu-n glas.”
Cu gândul curat, faţa spre trecut
Te mândreai atunci, în nostalgic ceas. 

Spuneai: „Ca să mori nu e lucru nou.
Însă nici nu-i nou viaţa s-o trăieşti”.
Tragic adevăr, cu-ndelung ecou,
Ce îndoliază fiinţe-omeneşti. 

Ai schimbat aroma aspră de cumâs
Şi-ai umblat prin multe cârciumi de elite,
Cutezând acolo să-nţelegi cum îs
Băuturi străine, mult prea scump plătite. 

Vezi, azi, cum „papucul lunii” ceru-l calcă,
Ţi-aminteşti cum luna era „chiflă moale”,
Ori călca greoi, ca un „galben urs”,
Cum pe-albastrul blid, cerului leoaică, 
În mari limbi de clopot cântecul şi-a 
scurs?

Ţi-aminteşti de Anna, de-ncruntatul 
Pron,
De pomii din curte, de calul integru,
De batista tristă ţipând pe peron? 
Toate-nvinse au fost de omul cel negru. 

Tânăr însă, tu ai învins prin moarte,
Prin imagini rare-n lume călătoare,
Prin şirag de versuri ce aveau să-ţi poarte
Gândul şi privirea dincolo de zare. 
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Rog, mă iartă dar, că melancolii
Vin să-mi certe anii cu poveri ce dor,
Când sunt ruginite frunzele din vii,
Şi aleargă vântul dârz în urma lor. 

Iartă şi că vinul s-a-ntristat în cană,
Că luna din ceruri s-a ascuns în el,
Parcă să îi spună cumva a dojană
Că mai râde-n lacrimi tristul clopoţel. 
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Haide, să uităm, măcar o secundă,
Că am fost şi sclavii unor vorbe sterpe,
Şi să ascultăm cum ochii-i inundă
Amintiri trăind re’nvieri superbe. 

Să ciocnim din nou, pentru vis, Serghei,
Deşi poate-n ceruri este interzis
Tu cu pământenii să petreci, să bei,
Iar eu de la medici n-am primit permis. 

Îţi mulţumesc foarte, eşti la noi venit
Când se schimbă totul timpul curge-ncet
Şi închin în cinstea-ţi să fii fericit,
Prinţ rar al iubirii şi etern poet. 

Să-ţi urez acuma, vreau, la despărţire
Peste-un sfert de veac să ne revedem,
Să purtăm în inimi satului iubire,
Versuri să-mi citeşti dintr-un nou poem. 

Nu, satul nu moare! Vremile se schimbă,
Cântecele lui ştiu aceeaşi limbă.”

11

... El, îngândurat, m-a privit, şi-n fine,
A şoptit arar, cu glas tremurat:
- „Bine-ar fi să fim şi la mine-n sat;
Dacă nu, şi-n cerul tău va fi tot bine!”

Cu paşii zburaţi s-a pierdut treptat
Şi spre luna nouă lin s-a înălţat. 

Am pornit apoi şi eu spre- ncotrova.
M-am trezit din vis. Eram în Glogova.

Decembrie 2011, 
Glogova, Gorj

Nicolae Dragoş

Întâlnire cu Esenin
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Ajunsă la a III-a ediţie, după cea prin-
ceps din 2003, lucrarea dlui V. Fanache, 
Chipurile tăcute ale veşniciei în lirica lui 
Blaga,  recapitulează, dintr-o originală per-
spectivă, sistemul poetic blagian, cu multe 
racordări, cum era de aşteptat, la cel fi lozo-
fi c, acel „mein System” construit din proape 
în aproape, care dă funcţionalitate şi orizont 
întregii sale poezii. Pe lângă aceste „funda-
mente” ale comentariului, între care Aforis-
mele, cum vom vedea, se bucură de o in-
vestigare şi audienţă expresă în explicitarea 
concepţiei poetice şi a modului cum aceste 
„chipuri” ale existenţei intră sub fervoarea 
transfi gurărilor poetice, autorul se sprijină 
pe interpretări de autoritate din bibliogra-
fi a blagiană mai veche şi mai nouă, de la 
Vasile Băncilă  şi Octav Suluţiu, bunăoară, 
la Vianu, Micu, Ov. S. Crohmălniceanu,  
Ştefan Augustin Doinaş, George Gană (so-
cotit undeva drept „…..”), Eugen Simion, 
Ion Pop, Petru Poantă (prefaţatorul) ş.a. Un 
apel important este făcut la teoreticieni ai 
simbologiei şi poeticului din medii fran-
co-anglo-saxone, tot în ideea de a lămuri 
cât mai pertinent şi nuanţat componenţa 
şi specifi citatea universului liric blagian, 
în care s-ar regăsi, sub diferite identităţi/
variabile/imagini ceea ce criticul numeşte, 
în multitudine ipostaze, „chipurile tăcute 
ale veşniciei”. Odată numite sau puse sub 
autoritatea unei teme însumante, precum 
Tăcerea, comentariul trasează şi alte cărări 
de acces prin universul de semne al liricii, 
făcând asocieri şi analogii, găsind sinonimii 
şi antinomii, polarizări şi interrelaţionări 
menite a da un sens coerent acestei estetici a 
elementelor confi guratoare de topos poetic. 

Poetica tăcerii ar fi  sintagma cea mai 
potrivită a acestui prim eseu în care este 
exemplifi cată relaţia ontologică dintre tăce-
re – cuvânt – cântec. Avem bucuria de a ne 
aminti de o mai amplă abordare a univer-
sului poetic blagian, încă din 1977, apoi în 
1995, pentru a coagula totul într-o interpre-
tare empativ-decelabilă, Lucian Blaga. Di-
namica antinomiilor imaginare (Ed. Media 
Concept, Sibiu, 514 p.), în care noi înşine 
dedicam un întreg capitol de câteva zeci de 
pagini acestei teme-cadru, cu toate impli-
caţiile fi lozofi ce, simbolice şi metaforice – 
Poetica tăcerii.

Parcurgând, aşadar, cărările exegetice şi 
comentariile bibliografi ce pe care, în mare 
parte, dl Fanache îşi dezvoltă acest eseu mo-
nografi c, inclusiv referirile la poeţi, critici şi 
teoreticieni străini (de la Rimbaug, Holder-
lin,    la Hugo Friedrich, Gilbert Durand, 
G. Bachelard, Jean Chevalier-Guerbrand   ), 
vom constata că multe din temele şi moti-
vele învestigate aici drept „chipuri mute ale 
veşniciei” au putut fi  întâlnite de-a lungul 
unei întregi exegeze, devenind un bun co-
mun al receptării şi înţelegerii poeziei bla-
giene… Distribuie într-o altă structurare şi 
într-o viziune de ansamblu cu accente şi 
funcţionalităţi argumentative, aceste meta-
fore tematice coagulante sunt comentate cu 
ilustrări din versurile de reverberaţii onto-
gnoseologice, în care Blaga pune gândul 
înalt încărcat de sarcini mito-poetice. De-
ducem că este vorba de o viziune coerentă a 
poeziei, cu sens onto-metafi zic şi transcen-
dent, concepută într-un mare freamăt idea-
tic şi în vinele căreia curge sângele încărcat 
cu sarcini mitice, revelatorii, care dezvăluie 
o lume în care poetul încă mai caută cuvin-
tele „originare” într-un demers al tăcerii în-
cărcate de sensuri, de poveri transmundane, 
de iniţieri, de freamătul onto-existenţialului 
al „corolei de minuni”, convins că revela-
rea miracolului nu prin cuvânt se face, ci 
printr-o atitudine de ec-stazie, de metaforă 
plasticizant-revelatorie, prin mituri trans-
semnifi cative.

Sub titlul  Avatarurile tăcerii, V. Fana-
che identifi că, în fi guraţia metaforică, „chi-
purile” sub care absolutul se relevă contem-

plaţiei. Aceste „chipuri ale 
veşniciei” ar aparţine, pe de 
o parte, lumii şi universului 
(tăcerea, lumina, întunericul, 
pământul, spaţiul, timpul, 
apa, focul, germinaţia etc.), 
pe de altă parte, ele exprimă 
fi inţa umană însăşi raportată 
la acest univers de semne, 
ininteligibile (tăcerea, iubi-
rea, somnul, moartea, aspira-
ţia creatoare):

„Tălmăcite în stihurile 
poetului, aceste chipuri ale 
veşniciei, aceste imagini, 
depăşesc cuvântul, apropiindu-se de trans-
cendenţă.”

În accepţie mai largă, „chipul este 
imaginea tăcută, copleşitoare, a existenţei.” 
Exprimând un mister revelat, „chipul” 
relevă, totodată, în viziunea lui Blaga, 
„produsul Umbrei lui Dumnezeu”. Situate 
în afara omului şi în afara cuvântului, 
„chipurile lumii” sunt congruente cu o 
„tăcere ontică”, primordială, de aceea orice 
încercare de devoalare, de tălmăcire, de 
explicitare este sortită eşecului.

Fiind „oglindiri criptice”, obscure ori 
străvezii, aceste „chipuri”, componente ale 
lumii şi universului, sunt identităţi învăluite 
în mister, semnături „cu cheia pierdută”. Un 
substitut al misterului este Umbra indisolu-
bilă, văl impenetrabil şi enigmatic, întru-
nind într-o sinteză lirică excepţională „sen-
sul metafi zic dat de poet acestui motiv”.

Un alt „chip tăcut al veşniciei” este 
Somnul, o altă metaforă a gândului metafi -
zic, învăluită în acelaşi mister categorial al 
tăcerii şi vizând lumea increatului, a repao-
sului monadic şi nicidecum vreo funcţiune 
fi ziologică a organismului uman. 

Există în poezia lui Blaga o veritabilă 
poetică a tăcerii, pe care eseistul o găseşte 
exprimată destul de clar şi, desigur, progra-
matic, în Aforisme. Opiniile teoretice ale 
lui Blaga despre tăcere şi cuvânt constituie 
fundamentul acestei poetici. „La început a 
fost tăcerea”, spune undeva Blaga (Luntrea 
lui Caron), cuvântul nefi ind decât „o rană 
a tăcerii”...

Blaga aprecia că poezia este o artă a cu-
vântului în măsura în care este şi o artă a 
necuvântului: „Într-adevăr, tăcerea trebuie 
să fi e pretutindeni prezentă în poezie, cum 
moartea e necurmat prezentă în viaţă.” Căci 
„acolo unde se încheie puterea cuvântului 
de a numi lumea, el afi rmă chipul tăcut al 
miracolelor.” Totul e „miracol”, observa 
Ştefan Aug. Doinaş, în poezia lui Blaga: 
iubirea, moartea, tăcerea, germinaţia etc. 
Iar aceste miracole ale existenţei exprimă 
însuşi misterul care învăluie lumea. Acolo 
unde forţa cuvântului încetează, misterul îşi 
legitimează statutul ontic şi metafi zic, pre-
zenţă sine qua non a existenţei. „Opţiunea 
pentru tăcere” înseamnă ocrotirea acestor 
mistere. Eseistul observă că această neîn-
credere în cuvânt şi opţiunea pentru tăcere 
şi mister este în legătură cu epistema agnos-
tică dominantă de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului următor, cu 
refl exe puternice în lirica modernă. Citân-
du-l pe Hugo Friedrich (Structura liricii 
moderne, 1956), V. Fanache observă că ten-
siunea dintre tăcere şi limbaj, declanşată în 
literatura modernă de simbolismul francez, 
a dus la o adevărată stare de criză. Exem-
plul unui Rimbaud sau Hölderlin, care au 
renunţat să mai scrie, este destul de grăitor 
pentru a vedea punctele extreme ale crizei. 
Evoluând în paralel cu teoriile moderne 
despre limbaj, poetica tăcerii a angajat spi-
ritul refl exiv al poeţilor ce au impus „noul 
stil”. Este vorba de expresionismul care 
realizează o „mutaţie” onto-gnoseologică 
de la contingent la transcendent, de la dat 
la problemă, de la cuvânt la tăcere. Născută 
din adâncul tăcut al sinelui, poezia tinde a 

revela absolutul, adică acele 
„chipuri tăcute ale veşniciei” 
în esenţialitatea lor şi în iposta-
ză de componente ale „corolei 
de minuni” a lumii...

Adevărata limbă a poeziei 
este aceea „în care ştii să taci”, 
scrie poetul, pătruns de taina 
că numai tăcerea îl uneşte pe 
om cu infi nitul cosmic. Desi-
gur, nu e vorba de o tăcere gra-
tuită, ci de una plină de conţi-
nut onto-metafi zic. La nivel de 
macro şi micro-cosmos, „chi-
purile tăcute ale veşniciei” pal-

pită într-o metafi zică a misterului, faţă de 
care nu cuvântul „demistifi cant” ci tăcerea 
este atitudinea cea mai potrivită revelării 
miracolelor. „De la tăcere plecând – scrie 
eseistul – se structurează discursul liric al 
lui Blaga şi tot spre tăcere converg sensurile 
poetice fi nale.”

Cuvântul inculcă şi ideea de „damnaţie 
sisifi că”, dar şi pe cea de „mântuire” prin 
cântec. Între tăcere, cuvânt  şi cântec exis-
tă o dialectică a revelaţiei, pe care Blaga o 
are engramată adânc în fi inţa sa. Autismul 
din primii ani de viaţă (după mărturisirea 
din Hronic, abia la patru anişori a început 
să vorbească) ar fi  o motivaţie biografi stă, o 
alta, mult mai relevantă, s-ar lega de „epis-
tema agnostică” prin care însăşi transcen-
denţa a fost decretată „goală! („Dumnezeu 
e mort!” – Nietzsche, Ştiinţa veselă, para-
graful 125). Înlocuind această „transcen-
denţă goală” nietzscheeană cu una „mută”, 
indefi nibilă în propria-i taină şi deopotrivă 
copleşitoare, gândirea modernă, şi odată cu 
aceasta însuşii Blaga, acordă un interes ma-
xim acestui tărâm inaccesibil, inabordabil 
al „transcendenţei mute”. Refuzând dialo-
gul cu fi inţa umană, această transcendenţă 
mută „se arată sub diferite chipuri” şi se 
afi rmă laolaltă cu omul, fi ind în toate lu-
crurile care ne înconjoară (pământ, apă, aer, 
astre, stele, lumină, întuneric...). 

„Un văl de nepătruns ascunde veşnicul 
în beznă”, scria poetul resemnat, dar toto-
dată împăcat cu gândul că toate „chipurile” 
acestei lumi sunt „revelaţii fără cuvinte”...

Iată cât de profundă este această poetică 
a tăcerii, angajând individualul şi cosmicul, 
la unul dintre cei mai de seamă poeţi ai mo-
dernităţii, el însuşi convins că „tăcerea mi-
este duhul” (Stalactita).

Alcătuind „lumea-poveste”, aceste 
chipuri ale veşniciei sunt congruente cu o 
tăcere onto-cosmogenezică, de aceea po-
etul e într-o veşnică sete de căutare „până 
la cele din urmă hotare”: „Blaga se apropie 
de aceste chipuri tăcând, revelându-le prin 
metafore revelatorii, acte de sublimare a 
cuvintelor.”

Dar între „lumea de jos”, a imanentului, 
şi cea „de sus”, a transcendentului, există 
ceea ce V. Fanache numeşte cu cuvintele 
poetului „Dialogul «revelaţiilor fără cu-
vinte»” (II). Poetul nu adoptă acea nietzs-
cheeană „transcendenţă goală”, lipsită de 
sacralitate. În locul Dumnezeului creştin 
el imaginează pe Marele Anonim, un Deus 
absconditus, inabordabil. Deşi „cenzura 
transcendentă” îi conservă acestuia taina, 
refuzând un dialog direct, lumea fenomena-
lă poate intra într-un dialog „al revelaţiilor” 
cu transcendentul. 

„Ascultând revelaţii fără cuvinte”, ca 
Pasărea sfântă a lui Brâncuşi, omul capătă 
certitudinea unei intuiţii a transcendentului. 
Există, crede eseistul trei categorii de poe-
me prin care se realizează acest dialog: cele 
în care „chipurile” contingenţiale apar au-
reolate cu nimbul sacralităţii, cele în care se 
relevă aspiraţia spre absolut şi, în fi ne, poe-
mele în care transcendentul şi contingentul 
se manifestă împreună. Desigur, această 
„categorisire” cam didacticistă este totodată 
şi aproximativă, de vreme ce tema este una 

şi aceeaşi (revelaţia transcendentului în „lu-
mea de jos”), numai că spiritul poetului şi 
atitudinea acestuia faţă de „chipurile tăcute 
ale veşniciei” se exprimă, de fi ecare dată, în 
„variabile” ale creaţiei poetice animate pu-
ternic de ideea de divin, de „tânjire” după 
zariştea transcendenţei, de „aşteptare” a 
momentului/ vârstei/ stării prielnice…

De vreme ce fi losoful concepuse con-
comitent ideea unei spiritualităţi creştine 
bipolare, prin „contingentul care urcă” şi 
„transcendentul care coboară”, toate aceste 
„chipuri” ale cerului şi pământului comu-
nică, fi resc, în grade şi intensităţi diferite, 
într-o dominantă viziune metafi zică, sub 
acelaşi imperativ al cunoaşterii întru mister 
şi pentru revelare.

Al treilea capitol (Cântecul focului 
sau metafi zica iubirii) reia aspecte deja 
cunoscute privind erotica blagiană, care de 
la Poemele luminii la ciclul postum Cânte-
cul focului se confi gurează ca o constantă 
a universului tematic. Trăită pe toată gama 
şi exprimată în varii compoziţii prozodice 
(de la catrenul epigramatic şi madrigalesc la 
meditaţia şi imnul de neobosită slăvire a su-
fl etului feminin), iubirea e şi contemplaţie 
mistică dar şi ardere incandescentă, mistui-
toare, unul din „chipurile” cele mai plenare 
şi puternice prin care vremelnicia urcă în 
durată, transfi gurând carnalul în spirituali-
zări sublime. E o „supremă ardere” acest 
sentiment dominant al fi inţei, care, dincolo 
de senzualităţi şi păcat, deschide sensibili-
tăţii antene de receptare a fi orului metafi zic. 
V. Fanache, amintind de experienţele ero-
tice târzii ale lui Goethe, observă destul de 
corect că, admirator fără rezerve al geniului 
din Weimar, „Blaga a scris despre iubire pe 
tot parcursul vieţii, a iubit pasional şi a fost 
iubit până la divinizare”, iubirea intervenind 
„în biografi a lui ca un har mântuitor” şi că 
„datorită ei s-a înţeles pe sine în profunzi-
me, şi-a redescoperit energia interioară  şi 
a putut să-şi dea întreaga măsură a geniului 
creator.” Dar în Aforisme întâlnim vizate şi 
unele comportamente şi aspecte mai puţin 
elogioase specifi ce femeii, în general, aşa 
cum în romanul postum Luntrea lui Caron 
iubitei ideale Ana scriitorul îi găseşte un 
dublet antinomic în Octavia, exprimând o 
feminitate fascinantă de Nonă a păcatului 
originar dar şi de ispăşire tragică.

Într-o abordare ce aminteşte de 
instrumentarul analizelor bachelardiene (în 
cazul de faţă, de Aerul şi visele), V. Fanache 
identifi că, în aceeaşi coerenţă interpretati-
vă, Chipurile aerului (IV) – cerul albastru, 
văzduhul, vântul -, care traduc aspiraţia as-
censională, opţiunea reveriei cosmice.

Există, deopotrivă, atât un regim noc-
turn al aerului (când peisajul cosmic este 
dominat de stele şi lună), dar şi unul diurn, 
cu claritatea lui albastră şi cu nemărginite 
deschideri solare. Poemul „Lauda văzduhu-
lui”, închinat acestui „aer sfânt”, însumează 
o serie de imagini-metafore şi sugestii, tot 
atâtea chipuri ale vremelniciei şi duratei (de 
la zburătoarele pământului la constelaţiile 
necuprinsului cosmic).

În paralel, există, desigur, şi Chipurile 
pământului (V), între care sunt identifi ca-
te pământul – „măsură” a veşniciei, satul 
veşnic, drumul (homo viator), umblatul şi 
popasul şi peisajul transcendent, tot atâtea 
prilejuri de a medita asupra condiţiei exis-
tenţiale a omului într-o lume runifi cată „ce 
se consumă sub osânda de a nu fi  egalul 
transcendentului”. De unde şi „insatisfacţia 
existenţială” atenuată de revelaţiile minus-
cunoaşterii.

Integrate în aceeaşi viziune de puternică 
impresie bachelardiană şi durandiană, Chi-
purile apei - lacrima, izvorul, marea (VI) 
au aceeaşi „consecvenţă uimitoare” de-a 
lungul întregii poezii. Însumând varii sem-
nifi caţii, de la sugestia originarului şi forţei 

V. FANACHE:V. FANACHE:

Chipurile tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga
Ediţia a III-a (DACIA XXI, Cluj-Napoca, 2011)
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germinative (fons şi origo în viziunea lui Mircea Eliade), 
la aceea a destrămării şi curgerii veşnice, acestea trimit la 
imaginea lui Heraclit lângă lacul în care cerul se refl ectă ca 
un ochi al transcendenţei.

Diurnul şi nocturnul, anunţate deja, generează şi ele 
„chipul luminii” şi, respectiv, „chipul întunericului” (VII), 
cu statutul lor onto-gnoseologic şi fi inţial. „Amiaza blagia-
nă” este un moment plenitudinar, ecstatic, de seminţe coap-
te şi pârjoliri spirituale. „Hora fl ăcării” în regim solstiţial 
este metafora în infraroşu a acestui peisaj de maximă solari-
tate din ciclurile postume clasicizante.

Pe de altă parte, Somnul (VIII) este „chip al increatului” 
(dar şi sursă regenerativă) şi, în sens leibnizian, identitate 
comprimată în sine, monadică, de unde şi o anume perspec-
tivă infrastructurală a lumii. Cufundate în acest „somn al 
monadelor”, lucrurile devin „lumi comprimate” şi „lacrimi 
fără sunet în spaţiu”. Lauda somnului nu e decât lauda 
transcendentului.

În capitolul despre Trecere, petrecere (IX), V. Fanache 
revine la meditaţia asupra timpului ireversibil şi a „chipu-
rilor” metaforice pe care acesta le ia în poezia lui Blaga. În 
cadrul general al „trecerii” (Marea trecere, desigur), are loc 
fenomenul de „petrecere” a individului, de la naştere până 
la moarte, ca „un răspuns subiectiv dat trecerii”, pentru că 
„Omul nu-i decât măsura unui drum de împlinit”, potrivit 
unui celebru vers blagian.

De aici şi Dublul chip al creaţiei (X), prin care eseistul 
distinge între chipurile veşnice ale lumii şi universului, cre-
aţia veşnică dată, şi destinul omului, creator de valori. Aces-
ta din urmă nu face decât „un act de compensaţie”, relativi-
zând obsesia spiritului şi dând creatorului un sentiment de 
încredere şi plenitudine, revelându-i tainele Marii Creaţii.

Între creaţia naturii, multiplicată în varii „chipuri” ale 
duratei şi vremelniciei, şi creaţia de valori spirituale există 
o legătură metafi zică, poetul nefi ind decât oglinda ce refl ec-
tă esenţialul din lucruri şi sensul transcendent al vieţii. Cu 
„Mirabila sămânţă” poetul aduce un elogiu naturii şi vieţii, 
în perpetua devenire ciclică, atingând, deopotrivă, şi sensul 
compensator exprimat de „destinul creator al omului”.

Orfi smul (cântecul menit să consume materia) poeziei 
blagiene (XI) îi prilejuieşte eseistului un comentariu aparte 
asupra acestei dimensiuni recunoscute de altfel în exegeza 
românească. Totul se preface într-un cântec plenar, într-o 

„muzică a sensurilor” (Barthes), transpunând sufl etul într-
un „picur de dumnezeire”. Noul Orfeu e contemporan cu 
cele ce trec, dar şi cu cele date pentru totdeauna. Cu cât 
revelarea prin poezie este mai plenară, cu atât orfi smul 
acesteia este mai intens şi asumant. Însă, nici noul Orfeu 
nu poate face abstracţie de Întrebătoarele tristeţi (XII), care 
traduc în mare însăşi drama comunicării cu transcendentul. 
Această tristeţe metafi zică este stârnită de faptul de a exista 
şi de a fi inţa „sub povara limitei ontice”. Desigur, întrebări-
le rămân fără răspuns, tocmai pentru că transcendentul este 
insondabil, omniprezent fi ind misterul, taina.

De unde şi „concentrarea discursului liric pe clipa tre-
cerii dinspre viaţă spre mpoarte” – Drumul spre veşnicia 
anonimă (XIII). Metaforele limitei, ale „cenuşei” indică 
punctul terminus al oricărei experienţe, cenuşa dispărând 
„în urma anonimă”. Ideea de aneantizare a existenţelor şi 
de angoasă se absoarbe în simbolurile revelaţiei, împăcării 
ultime, viziunii panteist-pacifi catoare.

Chipurile tăcute ale veșniciei în lirica lui Blaga este 
un eseu critic de incontestabilă valoare. Autorul încearcă 
o valorizare proprie și cât mai aplicată realității artistice, 
construind un topos al „chipurilor” sub care palpită ideea 
de transcendență „tăcută”, însă plină de conținut. Structu-
rarea eseului pe concepte-metaforice cadru, care trimit la 
poetica elementelor, din viziunea lui Gaston Bachelard, sau 
la viziunea structurilor  antropologice ale imaginarului, din 
critica lui Gilbert Durand, dă impresia unui instrumentar 
metodologic deja prea solicitat în domeniu... Însă, spre 
deosebire de studiul critic dedicat lui Bacovia (1994), eseul 
de față depășește înțelegerea aceasta bachelardian-durandi-
ană, oarecum restrictivă, vizând „substanța” și „specifi ci-
tatea” blagianismului, vizionarismul metafi zic și revelația 
transcendentă a demersului poetic.

E, de fapt, ceea ce remarcă, într-o Postface, și Adrian 
Tudorachi, care, la o repede privire asupra sumarului, a 
avut „un moment de déception”, poetica elementelor su-
gerată de titlurile capitolelor nefi ind considerată din capul 
locului „une solution intéressante”. Însă, dincolo de această 
primă impresie, studiul lui V. Fanache este unul de profundă 
meditație și coerență interpretativă, în orizontul unei pre-
stigioase bibliografi i teoretice și fi losofi ce. Metaforele și 
simbolurile fuzionează și colaborează, într-un  poliseman-

tism și izomorfi sm specifi c imaginației și percepției poe-
tico-fi lozofi ce, se defi nesc unele prin altele, se concurează 
reciproc, constituind un topos poetic de largă respirație 
metafi zică. Între poezie și fi lozofi e există legături vizibile, 
lirica fi ind doar o parte de „oglindă” în care se joacă, ar-
tistic, drama omului creator. „Suite à ses prémises – scrie 
postfațatorul – V. Fanache donne un portrait inédit de Bla-
ga: dramatique, désillusionné, marqué par l̕ anxiété de la 
perte mais fasciné par les images de la dissolution. On 
doit surtout apprécier l̕ impression nouvelle engendrée d̕ 
un sujet qui a depuis longtemps entré dans la routine de l̕ 
exégèse.” Ceea ce ar însemna „une position bien singulière 
entre les critiques de la poésie blagienne” (Abandonner la 
critique de l ̕imaginaire). 

Dacă prin această  „poziție singulară”  înțelegem in-
dividualizarea unei concepții interpretative și originalitate 
structurantă, în ciuda apelului cam demonstrativ la concep-
te bachelardiene sau durandiene,  atunci tot acest comen-
tariu pe seama „chipurilor tăcute ale veșniciei” se impune 
drept un eseu critic scris cu aplicată inspirație și conceptu-
ală măestrie. 
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După o jumătate de secol de la trecerea sa în 
Eternitate, viața și opera lui Lucian Blaga continuă 
să suscite interesul monografi stului și exegetului 
din varii unghiuri. Este momentul de a vedea unde 
se găsește, azi, cercetarea vieții și operei, care din 
sectoarele operei au benefi ciat de exegezele cele 
mai aplicate și în ce direcție vor evolua abordările 
viitoare, dimpreună cu ansamblul creației artistice și 
fi losofi ce.

Este îndeosebi recunoscut faptul că, pe lângă 
mai vechea consacrare a poetului, dramaturgia  a 
revenit, în ultimul deceniu, în prim-planul exegezei, 
nelipsind totodată acea integrală recuperare a 
memorialisticii.

De asemenea, în anii din urmă, evocarea și 
investigarea activității diplomatice, de la ipostaza 
de consilier/secretar de presă ori de Subsecretar de 
Stat în Ministerul de Externe, la aceea de Ministru 
Extraordinar și Plenipotențiar la Lisabona, a readus în 
atenție aspecte din cele mai inedite, menite a clarifi ca 
multe din trăsăturile personalității lui Lucian Blaga. 
Pe lângă memorialistica de acest gen (Corneliu 
Blaga, Octav Vorobchievici), au apărut studii și 
lucrări de sine stătătoare, rod al unor temeinice 
investigații arhivistice, precum, bunăoară, monografi a diplomatului de carieră, 
dl Nicolae Mareș, privind „stația” Varșovia (din periplul european al celui ce, 
cu modestie, se situa „în marginea diplomației”). Direcție destul de profi tabilă, 
în care se cuvine stăruință și atașament față de valorile diplomației noastre, în 
investigarea deplină și a celorlalte «stații»: Praga, Berna, Viena, Lisabona...

Nu trebuie uitată nici contribuția de excepție privind diferite etape din 
viața poetului (D. Vatamaniuc, Dorli Blaga, Ion Bălu, Gh. Pavelescu, Mircea 
Cenușă), ceea ce a permis monografi erea corectă a vieții în paralel cu exegeza 
operei. 

Scoasă din arhive pentru a fi  judicios înțeleasă, viața scriitorului înainta 

implacabil, în ultimii ani, pe calea martiriului, marea 
obsesie a ostracizatului rămânând, însă, Opera și 
strategiile de supraviețuire a acesteia. Răul imens 
făcut omului, dar și creației sale, a provocat, după 
moarte, o revenire plenară a operei, atât sub aspect 
editorial cât și în plan exegetic, fapt ce a culminat, în 
perioada postcomunistă, cu o evaluare de ansamblu 
a unuia dintre cei mai de seamă scriitori români, 
asupra căruia planase, în varii circumstanțe, fantoma 
Premiului Nobel.

La o jumătate de secol de posteritate, Lucian 
Blaga rămâne, ca și Tudor Arghezi, în aceeași poziție 
valorică înaltă, în același top al popularității. S-au 
clarifi cat, după 1989, aproape toate necunoscutele, 
mai ales cele în legătură cu ultima perioadă a vieții 
sale, când atât de vitrege i-au fost vremurile! Intrat 
în acel con de umbră aruncat peste întreaga țară 
de „soarele” comunizării forțate și de o rătăcită 
ideologie, gânditorul a înțeles, de fapt, că acea 
„retragere din istorie”, asemănătoare unui val uriaș 
ce-l includea, nu putea fi  eternă ori de durată, ci 
provizorie și relativizantă. De aici despovărătoarea 
confesiune romanescă din Luntrea lui Caron, scrisă 
în clandestinitate, o veritabilă mărturisire de credință, 

lucidă și așezată, atât ca atitudine artistică, cât și ca viziune istorică.
Încercăm, prin lucrarea de față, să facem o recapitulare exegetică a 

perioadei din urmă, când, lăsând în urmă un secol, Blaga intră în mileniul al 
treilea cu o imagine statuară cât mai probatorie și temeinică. 

Desigur, nu totul s-a spus, iar acest „portret exegetic”  rămâne, de bună 
seamă, deschis viitoarelor abordări. Importantă  și de o referențialitate expresă 
și inamovibilă, imaginea aceasta aproape clasicizată a receptării de până acum, 
desfășurată  pe aproape două decenii, se constituie într-un memento al pariului 
cu eternitatea.

Autorul

Avanpremieră editorialăAvanpremieră editorială

LUCIAN BLAGA – sfârşit de secol, început de mileniuLUCIAN BLAGA – sfârşit de secol, început de mileniu
(profi l exegetic) Editura ”Scrisul Românesc”, Craiova, 2012
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